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Abstract 

Under certain conditions it may be questionable if the rules regarding legal 
costs in chapter 18 in the Code of Judicial Procedure (Rättegångsbalken) do 
comply with the articles of the European Convention on Human Rights. The 
question is thus whether the Convention does provide support for a new 
regulation by law or the institution of such with regard to the allocation of 
legal costs. 

The aim of this thesis is to investigate, with the support of the court cases 
from the European Court of Human Rights, the possibilities to enact a 
specific legal rule regarding legal costs. This aim is of great importance 
especially with respect to preventive measures to avert the deterrence of 
private individuals in their legal pursuit of claiming their fundamental civil 
liberties as well as their human rights. Such deterrence to take legal action 
paralleled with the legal costs that follow such procedures would undermine 
the very core of some of the most fundamental parts of the Convention 
regarding human rights as the European Convention as well guarantees. 

This thesis has been based on legal dogmatic theory combined with an 
argumentation based upon legal policy. 

It can be established that an excessively strict application of the rules 
regarding the distribution of legal costs under certain situations is in 
violation with the European Convention on Human Rights. A losing- or a 
partially losing party shall not face a situation where the party must bear a 
too heavy burden in terms of legal costs when pursuing its claim, as long as 
the claim is legally grounded. 

With regard to this conclusion, this thesis argues in favor of a specific legal 
rule to be established, under certain conditions, which should be based upon 
the judgments of the European Court of Human Rights. The enactment of a 
specific legal rule for legal costs has furthermore been considered to violate 
the second chapter of the Instrument of Government (regeringsformen) for 
these rights to achieve full legal impact in the application of the law. 
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1.   Inledning 
 

1.1 Ämnespresentation 
 
Rättskipningen medför utgifter för såväl staten som för enskilda parter. Särskilt dyrt 
är det att processa i tvistemål, där kostnadernas storlek kan vara problematisk för 
enskilda parter. En part kan dessutom behöva ersätta motpartens eller statens 
rättegångskostnader enligt huvudprincipen om den tappande partens kostnadsansvar i 
18 kap. 1 § Rättegångsbalken.1  En part som har en begränsad ekonomisk förmåga 
kan ha svårt att ersätta de utlägg för åtgärder vidtagna av en advokat i processen. 
Risken för den ekonomiska bördan kan medföra att parter avhåller sig från att göra sin 
rätt gällande, trots goda förutsättningar för ett bifall. Möjligheten att föra en process 
anses emellertid även böra tillskrivas den vars rätt är osäker för att undvika att parten 
riskerar att hamna i underläge vid förlikningsförhandlingar.2  

 
För statens del i tvistemål gäller, bortsett då en part har rättshjälp, att den mera sällan 
ådrar sig några utgifter. Som exempel kan anges att statens kostnader för 
polisorganisationen, åklagarämbetet samt domstolsväsendet inte är att anse som 
rättegångskostnader. Rättegångsavgifter som en part skall betala till staten vid 
ingivande av stämningsansökan vid tvistemål betraktas däremot som 
rättegångskostnader.3 
 
Sambandet mellan rättegångskostnaderna och artikel 6.1 i Europakonventionen4 om 
rätten till en rättvis rättegång och tillgång till domstol är frågor som kommer att 
belysas inom ramen för arbetet. Vidare belyses rättegångskostnadernas påverkan på 
en effektiv skadeståndsrätt. Av praxis framgår att frågan om rättegångskostnader kan 
inverka menligt på detta. Därmed aktualiseras även artikel 13 om rätten till ett 
effektivt rättsmedel. 5  I vissa situationer kan därför vara nödvändigt att 
rättegångskostnaderna modifieras för att rättigheterna i fråga skall genomdrivas på ett 
effektivt och rättvist sätt. 6 
 
I vissa situationer när en part fört talan mot staten på grund av en påstådd 
rättighetskränkning kan domstolen finna att staten har överträtt en 
konventionsbestämmelse, men beslutar på olika grunder att skadestånd inte skall 
utdömas. Detta kan exempelvis ha sin grund i att felet är ringa eller att kompensation 
har utgått på annat sätt. Talan anses då ha ogillats och parten som tappande i målet, 
varför denna hänvisas till huvudregeln i fråga om kostnadsansvaret i 

                                                   
1 Rättegångsbalken (1942:740) eller RB. 
2 Ekelöf Rättegång III s. 276-277 och 332. 
3 Ekelöf Rättegång III s. 276-277. 
4 Den Europeiska konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grunde friheterna, Europakonventionen eller konventionen, och Lag 
(1994:1219) om europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna. 
5  NJA 2010 s. 363 och NJA 2012 s. 211 I och II. 
6 Se exempelvis NJA 2010 s. 363, NJA 2012 s. 211 för konventionskränkningar och NJA 
2015 s. 374 för kränkningar av konstitutionella rättigheter.  
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rättegångsbalken. Denna situation aktualiserades i SOU 2010:87. I betänkandet 
ifrågasattes huruvida det är förenligt ur ett konventionsrättsligt perspektiv att i en 
sådan situation hänvisa den tappande parten till huvudregeln i rättegångsbalken. 
Eftersom problemet inte kan lösas med de undantag som föreskrivs från huvudregeln i 
rättegångsbalken, föreslogs i utredningen att en särskild regel borde införas där 
kostnaderna kunde kvittas eller att statens rättegångskostnader jämkas.7  
 
Genom att ta del av Europadomstolens praxis är avsikten att på ett mera detaljerat sätt 
kasta nytt ljus över rättsläget, och därmed frågeställningen, för att utreda 
möjligheterna till en sådan lättnadsregel som framfördes som förslag i 2010 års SOU. 
Utöver detta är avsikten att en sådan lättnadsregel även skall kunna omfatta 
kränkningar av rättighetskapitlet i regeringsformen. 

1.2 Syfte  
 
Vid en genomgång av reglerna kring fördelningen av rättegångskostnader i 
Rättegångsbalken kan det diskuteras huruvida dessa är förenliga med 
Europakonventionens krav på ett effektivt rättsmedel och rätten till ett effektivt 
tillträde till domstol i artiklarna 6 och 13. I ljuset av Europadomstolens krav på ett 
effektivt genomdrivande av dessa rättigheter är syftet att utreda hur Europadomstolen 
resonerar kring frågan om rättegångskostnader och domstolsavgifter m.m. Avsikten är 
att med utgångspunkt i Europadomstolens praxis finna förutsättningar för införandet 
av en särskild ordning för rättegångskostnader där enskilda i vissa fall och under vissa 
omständigheter, utan risk för en stor ekonomisk börda, kan göra sina rättigheter 
gällande. Slutligen är avsikten att kort utreda möjligheten till att den särskilda 
ordningen även bör omfatta kränkningar av rättighetskapitlet i regeringsformen8. ’ 
 
Det skall slutligen uppmärksammas att detta examensarbete befinner sig mellan 
områdena process-, skadestånds- och konstitutionell rätt. Normalt hör frågan om 
rättegångskostnader till processrätten, men rättegångskostnader ifråga om civila 
rättigheter ses som accessorisk till sådana rättigheter. Praxis visar att frågan om 
rättegångskostnader därför kan ha betydelse för en effektiv skadeståndsrätt och ett 
effektivt och rättvist genomdrivande av andra rättigheter, däribland rätten till en 
rättvis rättegång, innefattande rätten till tillgång till domstol. Därmed kan en särskild 
regel för rättegångskostnader vid rättighetskränkningar utgöra ett viktigt verktyg  för 
ett effektivt genomdrivande av de grundläggande fri- och rättigheterna. Detta gäller 
inte blott i fråga om konventionskränkningar, utan bör även anses gälla kränkningar 
av grundläggande konstitutionella sådana. 
 

1.3 Frågeställningar  
 

1.   Kan en särskild ordning för rättegångskostnader anses vara påkallad vid 
konventionskränkningar med hänsyn till kraven i artiklarna 6 och 13 i 
Europakonventionen om rätten till ett effektivt tillträde till domstol, en rättvis 
rättegång samt ett nationellt rättsmedel ?  

                                                   
7 SOU 2010:87 s. 430 och 435-436. 
8 Regeringsformen (1974:152) eller RF. 
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2.   Kan en särskild ordning för rättegångskostnader även omfatta överträdelser 

av regeringsformens rättighetskapitel? 
 

3.   Under förutsättning att svaren på 1 och/eller 2 är jakande , under vilka 
omständigheter kan en sådan ordning komma att tillämpas? 

1.4 Material och metod  
 
För att söka uppnå syftet med arbetet kommer som utgångspunkt den traditionella 
rättsdogmatiska metoden att begagnas. Materialet som ingår i denna metod utgörs av 
de vedertagna rättskällorna lag, förarbeten, prejudikat samt doktrin, vilka utgör det 
relevanta och förutbestämda källmaterialet som konstruerar gällande rätt i Sverige.9 
 
I arbetet redogörs för gällande rätt (de lege lata). Detta genom användningen av 
rättskälleläran som nämns ovan. Utgångspunkten tas i förarbeten för att utreda 
ändamålen med huvudregeln i rättegångsbalken om den tappande partens 
kostnadsandsansvar. Även relevanta artiklar i Europakonvention tas upp. Därefter är 
målet att studera Europadomstolens praxis och genom detta klarlägga 
förutsättningarna för ett införande av en särskild ordning för rättegångskostnader, 
särskilt i fråga om principen om den tappande partens kostnadsansvar. Som framgått 
har frågan om rättegångskostnader, förutom att den hör till processrätten, även en 
skadeståndsmässig och konstitutionell rättslig aspekt. Den praxis som behandlas 
kommer därför handla om rättegångskostnadernas förenlighet med ett utdömt 
skadestånd i ett konventionsrättsligt hänseende. Den praxis som används belyser 
vidare rättegångskostnadernas förenlighet med rätten till rättvis rättegång, 
innefattande tillträde till domstol. I fråga om de konstitutionella rättigheterna 
argumenteras allmänt för ett effektivt genomdrivande av dessa utifrån uttalanden i 
praxis, förarbeten och doktrinen och därmed rättegångskostnadernas förenlighet med 
tanken på ett effektivt genomdrivande av dessa rättigheter. Arbetet har vidare en 
rättspolitisk ansats då viss doktrin kommer tjäna som underlag för en kritisk 
diskussion av principen om den tappande partens kostnadsansvar, och därmed utgöra 
grund för ett de lege ferenda resonemang för införandet av en särskild lättnadsregel 
vid rättighetskränkningar. I fråga om argumentationen kring en lättnadsregel för 
konventionskränkningar ligger tyngdpunkten på Europadomstolens praxis, de lege 
lata, och följaktligen nyttjas en rättsdogmatisk metod. 
  
Materialet består till övervägande del av praxis från Europadomstolen, men även 
avgöranden från Högsta domstolen. 10  De sistnämnda begagnas för att illustrera 
rättsutvecklingen och utvecklingen av den rådande rättighetstanken i svensk 
rättspraxis. Fallen nyttjas vidare för att belysa den utveckling som till viss del kommit 
att innebära en möjlighet att i vissa fall och med Europadomstolens praxis som grund 
frångå rättegångsbalkens regler. Europadomstolens praxis används främst för att finna 
stöd i syfte att ytterligare utvidga möjligheterna att frångå Rättegångsbalkens regler.  
 

                                                   
9 Sandgren C, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare s. 34-35. 
10 Högsta domstolen eller HD. 
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Svensk rättspraxis nyttjas vidare för att belysa utvecklingen inom det konstitutionella 
skyddet samt med detta som grund argumentera för att en eventuell 
rättegångskostnadsregel för konventionskränkningar även skall omfatta kränkningar 
av de konstitutionella rättigheterna.  
 
Europakonvention är dels en folkrättslig förpliktelse som Sverige genom sin  
ratificering av den åtagit sig att respektera, dels gäller den som svensk lag i Sverige. 
Den har dessutom en särskild ställning genom dess grundlagsförankring i 2 kap 23 § 
(numera 2 kap. 19 §). Konventionen har dessutom införlivats i EU-rätten, vilket 
innebär att den har företräde framför svensk rätt när den tillämpas inom ramen för 
denna.11 Den särskilda ställning konventionen intar innebär att svensk lag inte får stå i 
strid med den. För att undvika att detta sker kan det stundom vara nödvändigt med en 
konventionskonform tolkning av svensk rätt. Högsta domstolen har därför uttalat att 
en fördragskonform tolkning kan, när anledning därtill finnes, innebära att vissa 
antagna begränsningar i tillämpningsområdet i förarbeten, praxis eller doktrin sättas åt 
sidan.12 
 
Enligt artikel 46 i Europakonventionen är en svarande stat i ett mål från 
Europadomstolen, i vilket staten är part och domen därför riktar sig till, föreligger en 
skyldighet för denna stat att rätta sig efter domen. Detta anses innebära att domar 
vilka Sverige inte varit part i inte binder Sverige folkrättsligt och därmed inte behöver 
följas. Det har samtidigt argumenterats för att om dessa avgöranden inte följs och ett 
liknande fall avhandlas i Sverige, skulle det kunna leda till en fällande dom mot 
Sverige i Europadomstolen.13 Denna argumentation har förts med anledning av att 
Högsta domstolen i NJA 2005 s. 462 uttalat att även om det inte föreligger en på 
konventionen grundad skyldighet att följa Europadomstolens praxis  är det en naturlig 
utgångspunkt att göra det, vilket också gjordes i fallet. Resonemanget synes antyda att 
det indirekt kan finnas en sådan skyldighet för Sverige. Högsta domstolen har på 
senare tid visat en större benägenhet i sin tolkningsmetod att hänvisa till 
Europadomstolens praxis även om den inte riktar sig till Sverige i egenskap av 
svarande part. I flera fall har domstolen tolkat svensk rätt i ljuset av denna praxis, 
troligen för att undvika att vid en överprövning i Europadomstolen få sina avgöranden 
underkända. Detta framgår av flera av de fall från HD som ingår i detta arbete. Det 
kan därför konstateras att det numra råder en öppen inställning till Europadomstolens 
praxis som avspeglats i praxis från Högsta domstolen.  

1.5 Avgränsning 
 
Arbetet syftar till att undersöka möjligheterna till att införa en särskild ordning för 
rättegångskostnader som tillämpas i vid rättighetskränkningar under vissa särskilda 
omständigheter. Det är således inte fråga om en lättnadsregel för rättegångskostnader 
i allmänhet.  

                                                   
11 Crafoord C.  Normprövning och Europakonventionen, SvJT 2007 s. 862, på s. 862. Se 
vidare Lag (1994:1219) om konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna och 2 kap. 19 § i regeringsformen (1974:152). 
12 NJA 2005 s. 462. 
13 Åhman K. Skadestånd på grund av konventionsbrott-eller har HD blivit naturrättare? 
Juridisk tidskrift (Nr 2 2005/06) s. 424, på s. 429. Se även NJA 2005 s. 462.   
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3. Bakgrund 

3.1 En historisk tillbakablick på rättighetstanken och 
Europakonventionen 
 
Den svenska rättskulturen har länge präglats av ett teoretiskt motstånd mot en 
rättighetstanke, med i stor del grund i Uppsalaskolans uppfattningar. Uppfattningarna 
innebär i stort att rättighetsargument inte bör användas i den rättsliga diskursen, 
särskilt den som nyttjas med vetenskapliga ambitioner. Eftersom detta inte var helt 
möjligt att undvika blev kompromissen att dessa argument möjligen var gångbara av 
praktiska skäl, förutsatt att det klart framgick att det var fråga om skenargument utan 
verklig förankring. Trots att skolans teser förkastats, gör sig många av dem 
fortfarande gällande i rättighetssammanhang som i det närmaste något av sunt 
förnuft.14  
 
Det är mot bakgrund av det anförda rörande Uppsalaskolan och dess inflytande, inte 
svårt att förstå att när Europakonventionen 1995 införlivades i svensk rätt kom den att 
beskrivas som en ”halvmesyr” av professor Ulf Bernitz vid Stockholms universitet.15  

 
Bernitz påtalar det faktum att Sverige länge intog en trög inställning till en 
inkorporering och var en av de sista länderna i Västeuropa att inkorporera 
konventionen.16 Han kritiserar blad annat att begränsningarna i lagprövningen i RF 11 
kap. 14 § inte slopades för att möjliggöra ett effektivt genomdrivande av 
konventionsbaserade rättigheter, en begränsning som enligt Bernitz inte hör hemma i 
en rättsstat.17 Vidare att konventionen endast gavs ställning som vanlig lag, förutom 
dess särskilda markering i RF 2 kap. 19, när den borde givits grundlagsställning. Det 
naturliga och logiska menar han hade varit att ge konventionen en dylik ställning. I 
annat fall riskerar rättighetsskyddet i konventionen att inte säkerställas. 18  Att de 
tolkningsförslag av konventionen, vilka skall tillämpas när den fördragskonforma 
tolkningen, utvecklad genom praxis, inte är tillräcklig, var förenade med risker för 
framtida politiska utnyttjanden. Det är vidare, enligt Bernitz, anmärkningsvärt att 
konventionens ställning som en integrerad del av EU/EES-rätten förbigicks.19 
 
 Bernitz uttalade att denna halvmesyr emellertid nog inte torde utgöra slutpunkten i 
utvecklingen. Att detta, draget till sin spets, var beroende av om domstolarna skulle 
ses som den offentliga maktapparatens förlängda arm eller som ett för medborgarnas 
rättighetsskydd självständigt värn.20 Bernitz synes ha haft fog för sitt påstående om att 
denna halvmesyr nog inte var slutpunkten i utvecklingen. Det är ett påstående som 
synes ge uttryck för en försiktig optimism eller möjligen en förhoppning om att 

                                                   
14 Schultz  M. Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten, SvJT 2011 s. 989, på s. 991-
994. 
15 Bernitz U. Europakonventionens införlivande med svensk rätt-en halvmesyr. Juridisk 
tidskrift (nr 2 1994/94) s. 259, på s. 268. 
16 Ibid. s. 259-260. 
17 Ibid. s. 265. 
18 Ibid. s. 266. 
19 Ibid. s. 267-268. 
20 Ibid. s. 269.  
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domstolarna kommer att välja den senare vägen. Högsta domstolen synes, vad mig 
anbelangar, ha intagit just denna ställning, något som syns särskilt inom 
skadeståndsrätten i frågor om rättighetskränkningar. Martin Sunnqvist, rådman, vid 
Malmö tingsrätt, menar att för att konstitutionella frågor som mänskliga rättigheter 
skall aktualiseras i dömandet är det nödvändigt med självständighet och ett fritt 
dömande, oavsett om staten råkar vara en av parterna i en tvist. Detta härleder han till 
domareden och kravet i den om behandlingen om allas likhet inför lagen.21 Den 
centrala principen om domstolarnas självständighet i dömandet uttrycks vidare 11 
kap. 2 § ( numera 11 kap. 3 §) regeringsformen, när det gäller  principen om 
domstolarnas lagbundenhet i 1 kap. 1 § tredjestycket som är av stor betydelse för 
deras självständighet i den dömande verksamheten och slutligen uttrycks kravet på 
domstolarnas oberoende även i artikel 6.1 i Europakonventionen.22  
 

3.2  Utveckling inom skadeståndsrätten - en rättighetsbaserad praxis 
i Högsta domstolen 
 
Från att traditionellt sett ha betraktats som en offentligrättslig angelägenhet, om ens 
det, har de mänskliga rättigheterna genom Högsta domstolens försorg förändrats på 
kort tid och djupgående med ett reellt rättighetsskydd som resultat i civilrätten,23 och 
med ett allt strängare ansvar för det allmänna som följd.24 
 
Redan före tiden för Europakonventionens inkorporering 1995 tillmätte Högsta 
domstolen emellertid konventionen en sådan betydelse att, trots att den inte var direkt 
tillämplig, kom tillämpningen nära en sådan.25 
 
Efter inkorporeringen kan man se bland annat från de fallen som presenteras nedan att 
Högsta domstolen fortsatt givit konventionen stor betydelse och avgjort målen så att 
de står i överensstämmelse med denna, samt vidareutvecklat rättighetsskyddet för 
enskilda, särskilt under 2000-talet. Detta kan iakttas bland annat genom den särskilda 
utveckling som ägt rum av rättsinstitutet skadestånd kopplat till konventionsbaserade 
fri- och rättigheter. Även en mindre utveckling har skett på det konstitutionella 
området i riktning mot en rättighetstanke. 
 
Den konventionsbaserade rättighetsutvecklingen kan sägas ha tagit sitt avstamp i 
Europadomstolens avgörande i målet Kudla mot Polen som meddelades år 2000. 
                                                   
21 Sunnqvist M.  2015/01/21 Konstitutionellt kritiskt dömande, anförande i Kristianstads 
tingsrätt den 2015-12-01 (Hämtad 25 sep. 2016): 
https://martinsunnqvist.wordpress.com/2015/01/21/konstitutionellt-kritiskt-domande-
anforande-i-kristianstads-tingsratt-den-12-januari-2015/. 
22 Prop. 2009/10:80 s. 126-127. Se vidare s. 38 ff för ändringarna avseende markeringen av 
domstolarnas självständighet genom att de tilldelats ett eget 11 kap.  
23 Schultz M. Skadestånd som medel för ersättning vid kränkningar av mänskliga rättigheter 
s. 217, på s. 217 (Hämtad  20 ok. 2016): http://jura.ku.dk/njm/39/217-236-skadestaand-som-
medel-for-ersattning-vid-krankningar-av-manskliga-rattigheter-red3.pdf. 
24  Bengtsson B. Högsta domstolen fortsätter omvandlingen av skadeståndsrätten SvJT 2014 
s. 431, på s. 432, 
25 Danelius H. Aktuella spörsmål, svenskt konventionsbrott. SvJT 1995 s. 63, på s. 64 med 
hänvisningar därtill. 
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Domstolen konstaterade där att det primärt åligger konventionsstaterna att 
genomdriva rättigheterna i Europakonventionen genom ett krav på tillhandahållande 
av nationella rättsmedel vid konventionskränkningar.26 Att Högsta domstolen tagit 
detta på allvar kan utläsas av domarna nedan som beskriver utvecklingen inom 
skadeståndsrätten.  
 
 NJA 2003 s. 217 rörde skadestånd för långsam handläggning i ett mål rörande 
skattetillägg.  Efter det att underrätterna hade avvisat klagandens talan, fastslog 
Högsta domstolen att huruvida rätt till skadestånd föreligger för den påstådda 
kränkningen av rättigheter enligt Europakonventionen, samt vilka rättsregler som 
därmed skall tillämpas, utgör en fråga om själva saken, något som inte borde ha 
prövats som en fråga om rättegångshinder. Domstolen förde ett resonemang kring 
artikel 13, som klaganden hade åberopat, och skadestånd, men uttalade att den inte 
som första instans lagligen kunde avgöra denna fråga. Målet återförvisades därför till 
tingsrätten. I doktrinen har beslutet ansetts tyda på en öppenhet gentemot 
Europakonventionen. Det har också anförts att även om beslutet inte innebar att en 
enskild kunde förvänta sig få bifall direkt grundad på konventionen, har många 
bedömare tolkat beslutet som en ”fingervisning” om en öppenhet från HD:s sida att 
betrakta konventionen som en ”skadeståndssanktionerad rättskälla.” 27  
Justitiekanslern28 uttryckte för sin del viss tveksamhet i frågan med hänsyn till de 
begränsningar som gäller de lege lata, även om han såg det som ”ganska rimlig” att se 
alla konventionsbrott som fel eller försummelse. I vart fall påkallade han behovet av 
lagstiftning.29 
 
Nästa fall om långsam handläggning var NJA 2003 s. 414. Högsta domstolen 
hänvisade i målet till Europadomstolens praxis och artikel 13 och den särskilda 
skyldigheten att tillhandahålla ett effektivt rättsmedel. Domstolen fann här att det 
förelåg en kränkning av rätten till rättegång inom skälig tid. Som gottgörelse för den 
långa handläggningstiden sattes straffet ned till hälften. Ett nationellt rättsmedel 
bestående i straffnedsättning infördes därmed. En straffnedsättning gjordes även i 
NJA 2012 s. 1038 I som gottgörelse också för långsam handläggning.  
 
I NJA 2005 s. 462 som också rörde långsam rättskipning, klargjorde  Högsta 
domstolen att det är nödvändigt att det finns en möjlighet till ideellt skadestånd, 
utöver möjligheten till skadestånd för förmögenhetsskada. Grunden var att det kan 
finnas fall där den skadelidande endast lidit en ideell skada, en kränkning för vilken 
fordrades ett rättsmedel. I annat fall kunde det utgöra ett brott mot konvention. Mot 
bakgrund av den praxis som etablerats genom målet Kudla och kravet på ett effektivt 
rättsmedel och NJA 2003 s. 414 talade enligt domstolen övervägande skäl för att även 
svenska domstolar skulle utdöma ideellt skadestånd. Även om det inte fanns någon 
konventionsgrundad skyldighet att exakt följa Europadomstolens praxis vid 

                                                   
26 Kudla mot Polen para. 152. 
27 Schultz M. Skadestånd som medel för ersättning vid kränkningar av mänskliga rättigheter 
s. 217,  på s. 222 (Hämtad  20 ok. 2016): http://jura.ku.dk/njm/39/217-236-skadestaand-som-
medel-for-ersattning-vid-krankningar-av-manskliga-rattigheter-red3.pdf. 
28 Justitiekanslern eller JK. 
29 Lambert G. Det allmännas skadeståndsansvar i framtiden-trender och 
utvecklingsmöjligheter. Juridisk tidskrift (nr 12004/05) s. 3, på s. 8-9. 
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prövningen av anspråk på sådant skadestånd, uttalade domstolen att det måste 
betraktas som en naturlig utgångspunkt att så sker. Därmed blev skadestånd möjligt 
som ett annat rättsmedel för brott mot konventionen. Domen har av professor Mårten 
Schultz beskrivits som ett paradigmskifte särskilt mot bakgrund av att HD dömt ut 
skadestånd utan lagstöd, trots grundprincipen om att ideellt skadestånd fordrar särskilt 
lagstöd.30 
 
Utgången i NJA 2005 s. 726 blev den motsatta. Här var det fråga om en 
handläggningstid om 16 månader innan målet resulterade i en dom. Denna tid ansågs 
inte tillräckligt lång för att föranleda skadestånd. 
 
Den fortsatta utvecklingen innebar att skadestånd kom att utdömas även för 
kränkningar av konventionens andra artiklar. I NJA 2007 s. 295 som hänskjutits av 
tingsrätten till Högsta domstolen för beslut (s.k. hissprövning), slog domstolen fast att 
ideellt skadestånd kunde utgå även för brott mot artikel 5. Domstolen uttalade att om 
konventionen så krävde kunde skadestånd utdömas utöver vad som följer av 
skadeståndslagen och lagen om ersättning för frihetsberövanden. Skadestånd kunde 
vidare utdömas för brott mot artikel 8 i NJA 2007 s. 584 som rörde läkarundersökning 
av barn utan laga stöd efter beslut av en polismyndighet, ett beslut som skulle ha 
fattats av socialnämnden. I fallet erhöll förutom barnen även föräldrarna skadestånd 
trots att de var att anse som tredje man.  
 
Fallet har beskrivits som banbrytande för dess principiella öppning för nationell 
gottgörelse genom skadestånd vid kränkningar av samtliga konventionsgrundade fri- 
och rättigheter.31  
 
I NJA 2007 s. 891prövades skadeståndstalan för brott mot artikel 2 genom självmord 
på anstalt. Staten ansågs emellertid inte ha brustit i sitt ansvar och talan ogillades 
därför.  
 
I NJA 2007 s. 747 och på sätt och vis även i NJA 2015 s. 899 har HD avvisat tanken 
på att Europakonventionen skulle ha en direkt horisontell effekt, det vill säga att 
ålägga enskilda skadeståndsansvar i förhållande till andra enskilda med stöd av 
konventionen. Detta motiverades framför allt med förutsebarhetsargumentet.  
 
Emellertid synes uttalanden i en dom från 2013 från Europadomstolen meddelad mot 
mot Sverige, kunna giva stöd för en motsatt tolkning.32 
 
                                                   
30 Schultz M. Skadestånd som medel för ersättning vid kränkningar av mänskliga rättigheter 
s.217, på s. 223 (Hämtad  20 ok. 2016): http://jura.ku.dk/njm/39/217-236-skadestaand-som-
medel-for-ersattning-vid-krankningar-av-manskliga-rattigheter-red3.pdf. 
31 Mielnicki P. Europakonvention och skadeståndsrätten-till vägs ände? Juridisk Tidskrift( nr 
2 2008/09) s. 357, på s. 357. 
32 Södergren J. 2014/01.”Efter fällningen mot Sverige i Europadomstolen måste HD ändra 
sin praxis”.  (Hämtad 26 nov. 2016): http://www.dagensjuridik.se/2014/01/efter-fallningen-
mot-sverige-i-europadomstolen. Södergren, som var huvudombud i målet Söderman mot 
Sverige, där Sverige fälldes för brott mot artikel 8 och där klaganden erhöll skadestånd och 
ersättning för rättegångskostnader, para. 74, gör sina uttalanden med anledning av denna dom. 
.  



 

 14 

I NJA 2009 N 70 beskrev Högsta domstolen den hittills beskrivna 
skadeståndsskyldigheten så att ”…i den mån Sverige har en förpliktelse att gottgöra 
överträdelser av Europakonventionen genom en rätt till skadestånd och denna 
förpliktelse inte kan uppfyllas genom en tillämpning av nationell skadeståndsrätt, ens 
efter en fördragskonform tolkning, får förpliktelsen uppfyllas genom att skadestånd 
döms ut utan särskilt lagstöd.” Mot bakgrund av sina uttalanden i NJA 2007 s. 295 
och 584 om att det saknas skäl att begränsa det skadestånd som utdömdes i NJA 2005 
s. 462 till överträdelser av rätten till rättegång inom skälig tid, konstaterade domstolen 
att det ovan citerade skulle gälla som en allmän princip.  
 
I NJA 2009 s. 463 var det fråga om kommunens ansvar för fel som begåtts av en 
socialnämnd. Domstolen konstaterade att även kommuner kan svara på samma sätt 
som staten, således utan lagstöd om det krävs för att Sverige skall uppfylla sina 
åtaganden enligt konventionen, se sista stycket i domen, före domslutet. 
 
I doktrinen har det anförts att tolkningen, innebärande ett ansvar direkt grundat på 
konventionen, var den mest fördelaktiga för skadelidande. Avgörandet har därför 
ansetts giva uttryck för det synsättet att Europakonventionen kan åstadkomma 
förändringar av rättsläget i svensk skadeståndsrätt, men i fall där de svenska reglerna 
är förmånligare för den skadelidande, skall de svenska principerna bibehållas, något 
som anses vara förenligt med tanken om att Europakonventionen enbart 
tillhandahåller minimistandard.33 
 
I NJA 2010 s. 363 ansågs även artikel 13 skadeståndsgrundande och ideellt 
skadestånd utgick för brott mot artikeln vid sidan av artikel 6.1 Målet rörde en 
skadeståndsprocess om långsam handläggning av ett skattemål som i tur inte 
handlagts inom skälig tid. Med Europadomstolens praxis som grund konstaterade HD  
att om själva ersättningsprocessen i sig varit långsam motiverade detta en särskilt hög 
ersättning. Mot den bakgrunden och med beaktande av att både artikel 6.1 och 13 
hade kränkts slog domstolen fast att en högre ersättning än vad Justitiekanslern 
medgivit skulle utdömas, se p. 26-27 i domen. 

 
I NJA 2012 s. 211 I p. 9 slog domstolen fast att det ideella skadestånd som tidigare 
utdömts utan lagstöd vid rättighetskränkningar utgör en rättsföljd som vilar på 
nationell rätt på så sätt att det inte är fråga om en tillämpning av konventionen. Att det 
är själva rättighetskränkningen som sådan som utlöser den skadeståndsrättsliga 
ansvarsgrunden. Detta kan sägas ge uttryck för en klar rättighetstanke. 
 
I NJA 2012 s. 1038 II var det fråga en person som yrkade skadestånd för en drygt 16 
år lång handläggningstid som avsåg tiden från brottsmisstanke till fällande dom, något 
denna blivit kompenserad för genom en villkorlig dom istället för fängelse i tre år. 
Eftersom påföljdslindringen inte ansågs utgöra en tillräcklig kompensation, utdömde 
Högsta domstolen ett ideellt skadestånd, se p. 13 och 14-16 för belopp och vidare 
motivering. 
 
                                                   
33 Schultz M. Skadestånd som medel för ersättning vid kränkningar av mänskliga rättigheter 
s. 217, på s. 225-226. (Hämtad  20 ok. 2016): http://jura.ku.dk/njm/39/217-236-skadestaand-
som-medel-for-ersattning-vid-krankningar-av-manskliga-rattigheter-red3.pdf. 
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Enligt justitierådet Bertil Bengtsson synes Högsta domstolen sett det som sin uppgift 
att driva utvecklingen framåt där lagstiftaren lyst med sin frånvaro.34 Enligt Professor 
Mårten Schultz har Europakonventionen, på grund av att regeringsformen varit tam 
eller verkningslös, fungerat som en nyckel för att låsa upp dörren till en 
rättighetsdiskurs inom privaträtten.35 
 
Utvecklingen stannar emellertid inte där. Högsta domstolen kan även sägas ha 
påbörjat en utveckling av regeringsformens andra kapitel. En regeringsform som 
traditionellt sett styrts av synsättet att den varit skriven för riksdag och regering, 
därmed också innebärande att den historiskt inte kunnat ligga till grund för skadestånd 
vid brott mot dess rättighetskapitel.36 Även här har skadestånd nu kunnat utgå, men 
med stöd av regeringsformen.37  

 
Det kan slutligen konstateras att kraven i Europakonventionen också medfört en 
möjlighet till vissa lättnader av rättegångskostnadsreglernas tillämpning för att 
uppfylla kravet på ett effektivt skadeståndsrätt. Även ur ett konstitutionellt perspektiv 
har rättegångskostnaderna i vissa fall ansetts kunna modifieras.38 
 
Den bristfällighet på vilken implementeringen av Europakonventionen i svensk rätt 
ägde rum, i förening med lagstiftarens passivitet, synes ha manat HD till  att verka 
som ett värn för medborgarnas grundläggande rättigheter. Högsta domstolen har 
härigenom starkt markerat sin i förhållande till statsmakten självständiga ställning och 
fungerat på ett sätt som kan sägas liknas vid en konstitutionsdomstol, även om 
liknelsen kan verka aningen utsträckt. Grundläggande mänskliga rättigheter existerar 
oberoende av den svenska positiva nationella rätten och måste respekteras. Detta ger 
uttryck för en rättighetstanke som präglar den praxis som ovan redogjorts för.  
 

4. Fördelning av rättegångskostnader enligt svensk rätt 

4.1 Den nya principen 
 
I och med införandet av den nya rättegångsbalken kom ett problem med höga 
rättegångskostnader att uppstå, vilken innebar en radikal förändring av principerna för 
rättegångskostnadernas fördelning, genom införandet av den muntliga och 
omedelbara processen i samtliga instanser.39  
                                                   
34 Bengtsson B. Högsta domstolen fortsätter omvandlingen av skadeståndsrätten, SvJT 2014 
s. 431, på s. 432. 
35 Schult M. Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten, SvJT 2011 s. 989, på s. 997. 
36 Crafoord C. Regeringsformens fri- och rättighetsskydd och skadestånd. SvJT 2009 s. 1062, 
på s. 1062. 
37  NJA 2014 s. 323 och NJA 2014 s. 332. I den sistnämnda ger bestämmelsen som 
tillämpades emellertid direkt rätt till ersättning. Fallet är därför av betydelse av andra skäl. 
38 Se NJA 2010 s. 363 NJA 2012 s. 211 II, NJA 2015 s. 374 i mål om utmätning om skatter 
m.m vid brott mot regeringsformen, men också NJA 2012 s. 940 i tryckfrihetsmål, dock här 
med stöd av lag som ger rätt till kvittning. 
39 Cars T. Parts kostnad i civilprocess, SvJT 1965 s. 183, på s. 183.Parts kostnad i 
civilprocess är skriven av en annan författare, för vilken Cars redogör. 
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Principen om den tappande partens kostnadsansvar i 18 kap. 1 § Rättegångsbalken 
kom med den nya rättegångsbalken att bygga på grundsatsen innebärande att det i 
huvudsak skulle vara avgörande av målets utgång och oberoende av om det kunde 
ligga den tappande parten till last att en domstolsprocess kommit att inledas.40 Detta 
innebär att ansvaret blev strikt och oberoende av om den tappande parten gjort sig 
skyldig till vårdslöshet.41 Grunden till detta är att det rättsskydd som en rättegång 
syftar till endast delvis skulle förverkligas om inte den vinnande parten erhöll 
ersättning för samtliga sina kostnader föranledda av processen, i vilken den 
tillvaratagit sin rätt. I detta ligger vidare ytterligare ett syfte, nämligen att vetskapen 
om skyldigheten för den tappande parten att i allmänhet ersätta dels de egna 
kostnaderna och dels motpartens skulle verka avhållande med avseende på obefogade 
rättegångar. 42 Rättegångskostnadsreglerna har således en handlingsdirigerande och 
preventiv funktion.43 Eftersom en sträng tillämpning av grundsatsen i vissa fall ansågs 
kunna leda till obilliga resultat, bestämdes emellertid att grundsatsen skulle omgärdas 
av vissa undantag där subjektiva omständigheter kopplade till parternas förhållande 
före och under en rättegång, 18 kap. 3 och 6 §§. I andra fall är det målets beskaffenhet 
som kan rättfärdiga att frångå huvudregeln, 2 § samma kapitel.44 I 5 § regleras dels 
frågan där en kärandens talan avvisats på grund av processhinder, vilken då anses som 
tappande, dels där talan avskrivits antingen för att en part uteblivit eller återkallat sin 
talan. Inträffar något av detta, måste den ansvariga parten ersätta motpartens 
rättegångskostnad, förutsatt att inte särskilda omständigheter påkallar annan 
fördelning. Bestämmelsens tredje stycke reglerar fall där parterna ingått förlikning, 
vilket medför att kostnaderna kvittas om inte parterna enats om annan fördelning.45 

 
Den undantagsregel som kan vara av större betydelse vid rättighetskränkningar är 18 
kap. 4 §. RB Lagrummets första stycke reglerar fall där det förekommer flera 
yrkanden i ett mål och parterna ömsom vinner och ömsom förlorar. I andra stycket 
regleras fall där ett yrkande endast till viss del vinner bifalltill. Båda styckena medger 
att kostnaderna kvittas eller jämkas, såtillvida inte kostnaderna för de olika yrkandena 
kan särskiljas. Rätten kan emellertid utdöma full ersättning med stöd av 18 kap. 1 § 
samma kapitel i händelse av att en part endast förlorat i ringa mån. Av NJA 2010 s. 
363 kan utläsas att den vars konventionsrättighet kränkts, och för en talan med stöd av 
artikel 13 i Europakonventionen, kan ha skäl att förvänta sig en särskilt förmånlig 
bedömning i händelse av att denna delvis fått sin talan bifallen.46 Detta framgår även 

                                                   
40 NJA II 1943 s. 227. 
41 Fitger m.fl. Rättegångsbalken, kommentar till rättegångsbalken 18 kap. 1 §. (hämtad 19 
nov.2016): 
http://zeteo.wolterskluwer.se.ezp.sub.su.se/document/sfs13_sfs1942740_s18?anchor=xsfs13_
sfs1942740_s18x 
42 NJA II 1943 s. 227. 
43 Ekelöf Rättegång III s. 280 
44 NJA II 1943 s. 227. 
45 Ekelöf Rättegång III s. 300-303. 
46 Fitger m.fl. Rättegångsbalken, kommentar till rättegångsbalken18 kap. 4 §. (hämtad 19 nov. 
2016): 
http://zeteo.wolterskluwer.se.ezp.sub.su.se/document/sfs13_sfs1942740_s18?anchor=xsfs13_
sfs1942740_s18x 
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av NJA 2012 s. 211 I och II. En sådan förmånlig tillämpning sker med stöd av 18 kap 
4 § RB, vilket framgår av dessa rättsfall.   
 
Eftersom 18 kap. 4 § andra stycket RB förutsätter emellertid att en part åtminstone till 
viss del fått bifall för sin talan, kan paragrafen inte tillämpas när en 
konventionskränkning har konstaterats men skadestånd inte utdömts. I en sådan 
situation har talan ogillats i sin helhet varför en tillämpning av  18 kap. 1 § 
aktualiseras. I såväl 2010 och 2012 års fall var parten i förhållande till staten 
åtminstone delvis vinnande där en förmånlig tillämpning av 4 § andra stycket gjordes 
för att uppfylla kravet på ett effektivt rättsmedel i artikel 13.  

4.2 Rättshjälp 
 
En part som inte har eller bort ha en rättsskyddsförsäkring kan under vissa 
förutsättningar, med stöd av rättshjälpslagen 6-9 § §, få sina egna men inte motpartens 
rättegångskostnader ersatta av staten. En förutsättning är att den enskildas inkomst 
inte överstiger en viss summa.47 

4.3 Den frivilliga skaderegleringen hos JK 

4.3.1 Frivillig skadereglering 

Enskilda som har anspråk på skadestånd, grundad på fel begången av en statlig 
myndighet, har möjlighet att inom ramen för Justitiekanslerns frivilliga 
skadereglering rikta ett skadeståndsanspråk mot staten för den skada de orsakats till 
följd av felet. 48  Utgångspunkten för detta är bestämmelserna i förordningen 
(1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten.49 
 
Justitiekanslerns uppgift innebär att den frivilligt kan reglera vissa 
skadeståndsanspråk som riktas mot staten. Syftet är att JK skall fungera som ett 
avlastande organ för domstolarna i ärenden där det inte råder någon tvist, utan där  
klart framgår att ett skadeståndsgrundande fel är för handen samt att den enskilda har 
rätt till skadestånd.  
 
Förfarandet sker emellertid på basis av det skriftliga materialet och någon möjlighet 
till muntlig bevisupptagning finnes ej. Den som riktar ett anspråk gällande skadestånd 
måste därför bevisa att ett fel begåtts, att felet orsakat en skada för personen i fråga 
samt kunna styrka att skadan de facto motiverar en begärd ersättning.50 

4.3.2 Förutsättningar för frivillig skadereglering 

Justitiekanslern kan i vissa fall avstå från att åta sig en frivillig skadereglering. Så kan 
fallet vara om en fråga, som är av betydelse för skadeståndsskyldigheten, redan är 
föremål för domstolsprövning eller är under annan myndighets prövning. 

                                                   
47 Rättshjälpslagen (1996:1619), särskilt paragraferna 6-9. 
48 Justitiekanslern- Skadestånd. ( Hämtad 11 dec. 2016): http://www.jk.se/1766 
49 Förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten 1 §. 
50 Justitiekanslern- Skadestånd. (Hämtad 11 dec. 2016): http://www.jk.se/1766. 
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Justitiekanslern kan vidare avstå från att skadereglera om omständigheterna är oklara 
och skadeståndsskyldigheten på den grunden inte kan bedömas, men också om 
muntlig bevisning krävs för att den aktuella skadebedömningen skall bli någorlunda 
rättvis. Justitiekanslern avstår vidare från en frivillig skadereglering när det gäller en 
viktig rättsfråga som är svårbedömd, men också när denna rättsfråga är av principiell 
eller annars stor betydelse. Justitiekanslern är generellt i sådana fall av den 
uppfattningen att dessa frågor böra avgöras genom domstolsprövning.51 
 
Enskilda har således möjlighet att kostnadsfritt och enkelt vända sig till 
Justitiekanslern med anspråk mot staten. Som framgår ovan är det emellertid inte 
fråga om rättegång i vanlig bemärkelse och förfarandet är förenad med vissa 
begränsningar. 

4.4 Ett kritiskt perspektiv av principen om den tappande partens 
kostnadsansvar  
 
Principen om den tappande partens kostnadsansvar och dess ändamål kom redan på 
1960-talet att underkastas en kritisk diskurs. En av dessa kritiker var Åke Hassler, 
vars synpunkter redogörs för nedan. 
 
Enligt Hassler tog man förr i tiden hänsyn till den tappande parten och kvittade 
därmed i hög grad rättegångskostnaderna. Han påpekar att detta emellertid 
förändrades från början av 1800-talet och framåt, under inflytande av framför allt 
tysk, men även österrikisk rätt, där hänsyn istället kom att tas till den så kallade 
objektiva kausaliteten. Enligt den utländska rätten togs således utgången i målet som 
intäkt för att den tappande parten processat utan fog, något som skulle föranleda att 
denna part också skulle stå kostnaderna för processen. En rätt som rättegångsbalkens 
redaktörer, enligt Hassler, till synes och utan större eftertanke har implementerat. 
Enligt Hassler manifesteras detta genom att det i förarbetena till rättegångsbalken 
”…anges att en reform av reglerna om skyldighet för part att gällda rättegångskostnad 
bör bygga på grundsatsen, att denna skyldighet i princip skall bestämmas med hänsyn 
till målets utgång, oberoende av om det kan läggas den tappande parten till last.” Han 
påpekar emellertid att det förvisso finns vissa undantag, men väl av strängt begränsad 
karaktär och utan praktisk betydelse, och där någon befogenhet att förordna om 
kvittning grundad på subjektiva omständigheter på den tappandes sida inte finnes i 
lagen. I fotnoten till till detta stycke och där med hänvisning till SOU 1926:33 s. 215 
konstaterar Hassler att Processkommissionen föreslog en möjlighet för rätten att 
förordna om kvittning av kostnaderna i händelse av att saken varit mörk och 
tvivelaktig och att den tappande parten haft synnerliga skäl till rättegång, något som 
inte omnämnts i processberedningen motiv.  
 
I fråga om rättsskyddsprincipen som grund för principen om strikt ansvar på grund av 
målets utgång, invänder Hassler mot att denna princip endast beaktar den vinnande 

                                                   
51 Diarienr: 3047-02-44/Beslutsdatum: 29 sep 2004. Förutsättningar för statens frivilliga 
skadereglering i sådana fall då rätts- och bevisfrågorna är oklara. I detta ärende avböjde 
Justitiekanslern att genom frivillig skadereglering ta ställning till statens eventuella 
skadeståndsskyldighet. (Hämtad 11 dec.. 2016): http://www.jk.se/beslut-och-
yttranden/2004/09/3047-02-44/. 
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partens intressen och inte den tappandes. Det sistnämnda illustrerar han med frågan 
vad för slags rättsskydd den tappande parten erhåller som åläggs att betala en skuld på 
1000 kr, samtidigt som den måste ersätta motpartens kostnader med 1000 kr samt 
dessutom lika mycket för sina egna advokatkostnader. I ett idealistiskt rättssamhälle 
hade denna, enligt Hassler, inte behövt gällda mer än de 1000 kr denna var skyldig. 
Härmed slår Hassler fast att det är någorlunda  tydligt att rättskyddsprincipen inte kan 
förklara den tappandes skyldighet att ersätta den vinnande partens kostnader. I fråga 
om den andra tesen bakom principen om ett strikt kostnadsansvar, nämligen att 
avhålla parter från obefogade rättegångar, konstaterar han att det ligger mera i denna 
än i det föregående syftet, men att även detta i viss mån synes förfelat. Här ställer sig 
Hassler genast en ny fråga, nämligen vad som menas med en obefogad rättegång. 
Processberedningen, med den tyska och österrikiska rätten som förebild, skulle, 
spekulerar Hassler, svara att en obefogad rättegång är en sådan man förlorar. Hassler 
belyser det lätt absurda i inställningen att en tappande part, i princip uteslutande, alltid 
saknat fog för sin process. 
 
Mot bakgrund av den senaste tidens slutsatser inom den juridiska vetenskapen 
invänder Hassler mot tillämpningen av allmänna teorier, såsom teorin om den 
objektiva kausaliteten och rättsskyddsprincipen som utgångspunkt för att lösa 
problem, teorier och principer vilka enligt Hassler numera är av historiskt intresse. 
Istället menar han att fokus böra ligga på det ändamål man avser att uppnå i ett visst 
hänseende och därifrån utforma en lagregel för att uppnå detta. När det särskilt gäller 
fråga om rättegångskostnader anför Hassler att man bör göra klart för sig hur man 
önskar att en presumtiv processpart eller en part, som redan gjort sin sak 
anhängiggjort i domstol, skall förhålla sig samt anpassa kostnadsreglerna efter detta. 
 
Hassler anför att syftet med den allmänna kostnadsregeln tydligen måste vara att få 
folk att förstå att inledandet av processer utgör en allvarlig sak, något man inte bör 
ägna sig åt såtillvida man inte har goda, eller möjligen mycket goda, skäl för. Det är 
således, enligt Hassler, fråga om att stävja processlystnaden. Han poängterar 
emellertid att detta inte skall föranleda att man går så långt att man i praktiken alltid 
låter den tappande parten stå den vinnandes kostnader. Detta motiverar han med att 
det är allmän kännedom att utgången i en inte obetydlig andel fall, till och med för 
mycket skickliga jurister, är omöjlig att förutse. Till stöd för detta anför han att det 
under processens gång kan inträffa överraskningar innebärande sådant man inte 
kunnat förutse samt att utgången de facto i vissa fall kan ha sin grund i ett fel. Att med 
detta i åtanke och utan vidare tillämpa principen om den tappande partens 
kostnadsansvar, menar han, är att belöna den ekonomisk starkare på bekostnad av den 
svaga i bemärkelsen den rädda och försiktiga. Hassler instämmer i att det bör vara en 
allvarlig sak att processa men inte så allvarlig att endast den som ids och besitter en 
stark ekonomisk förmåga ger sig på uppgiften.  
 
Hassler hänvisar både till norsk och dansk rätt som förebilder, vilka inte tagit intryck 
av den tyska doktrinen. Han refererar vidare till en gammal dansk processlärare som i 
sin tur anfört; ”…att man inte bör tillämpa principen om den tappandes 
ersättningsskyldighet så hårdhänt att det i alltför hög grad avskräcker medborgarna 
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från att använda process för att avgöra sina tvister”. Hassler pekar vidare på de stora 
kvittningsmöjligheter dansk rätt erbjuder i tvivelaktiga mål. 52  
 
Vad Hassler anför om de två nordiska ländernas rättsordningarna gäller än idag, i vart 
fall synes finnas kvittningsmöjligheter på grund av subjektiva omständigheter.  

4.5 Rättegångskostnader och nordisk rätt 
 
I den danska lagen stadgas att rätten kan bestämma att den tappande parten helt eller 
delvis befrias från betalningsansvar gentemot motparten om särskilda skäl påkallar 
det, § 312 Stk. 2.53 
 
I den norska nuvarande processlagen, motsvarande svensk rättegångsbalk, § 20-2 (3) 
anges att motparten kan befrias helt eller delvis från ersättningsansvar om tungt 
vägande skäl motiverar det. Här läggs särskild vikt vid om det föreligger en befogad 
anledning att få saken prövad med hänsyn till att det råder tvivelaktighet, eller att 
bevismässig klarhet fordrar en rättslig prövning. Är ärendet av välfärdsmässig 
betydelse och det är på kallat med hänsyn till styrkeförhållandet mellan parterna finns 
även här möjlighet till avsteg från betalningsansvar helt eller delvis. Anses en part 
vunnit i betydande grad kan kostnaderna kvittas helt eller delvis, § 20-3. 54  I 
sammanhanget kan noteras tingsrättens dom i Norge mot den norska staten, där 
Anders Bering Breivik var klagande. Breivik väckte talan mot staten för brott mot 
artikel 3 och 8 i Europakonventionen. Vad beträffar artikel 3 för påståenden om bland 
annat långvarig isolering utan mänsklig kontakt, både under häktes- och anstaltstiden.  
 
Oslo tingsrätts fann att artikel 3, men inte 8 hade kränkts. I 
rättegångskostnadshänseende innebar detta att Breivik inte var vinnande part, då 
påståendet enligt artikel 8 ansågs utgöra en väsentlig punkt i målet. För att Breivik 
skulle anses som vinnande part fordrades enligt reglerna att han vunnit helt eller till 
väsentlig del, se § 20-2 (2). Då Breivik vare sig var vinnande i målet som helhet eller 
till väsentlig del fann domstolen att han var tappande.  
 
Domstolen konstaterade emellertid att Breivik hade vunnit till betydande del, se § 20-
3. Vidare anförde rätten, med hänsyn till sakens natur och allvar, att tungt vägande 
skäl talade för att Breivik skulle få täckning för samtliga sina rättegångskostnader. 
Dessutom konstaterade rätten att styrkeförhållandet mellan Breivik och staten såg ut 
som det gjorde. Staten ålades att ersätta samtliga av Breviks rättegångskostnader, 330 
937,50 norska kronor. 55 
 
                                                   
52 Hassler Å. Spörsmål om rättegångskostnad i tvistemål SvJT 1961 417 ff. 
53 Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Sagsomkostninger, retshjælp 
og fri proces), kap. 30 (Hämtad 2 nov. 2016): : 
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=2120. 
54 Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven). Fjerde del - Generelle 
bestemmelser, kap. 20. Sakskostnader. (Hämtad 2 nov. 2016) : 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-90/KAPITTEL_4-10#KAPITTEL_4-10. 
55 Dom 20. April 2016 i Oslo tingrett, saknr 15-107496TVI-OTIR/02, p. 5 (Hämtad 17 
nov.2016): https://www.domstol.no/contentassets/9082215b86804731af6ddc9691116cf3/15-
107496tvi-otir---dom-20042016breivik.pdf. 
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Domen har överklagats  av såväl staten som av Breivik. I sin skrivelse till hovrätten 
riktar staten skarp kritik mot tingsrättens bedömning i fallet. Målet beräknas  upptas 
till prövning den 10 januari.56 
 
Den norska processlagen medger således att en part som har fått bifall till betydande 
del, men inte till väsentlig sådan, helt eller delvis befrias från rättegångskostnaderna 
om tungt vägande skäl talar för det. Norsk rätt, till skillnad från svensk, tar således 
hänsyn till subjektiva omständigheter, än att enkom bygga sin bedömning i utgången i 
målet.  

4.6 Rättegångskostnadernas förenlighet med EKMR - svensk praxis 
 
Med hänsyn till kraven i Europakonvention har Högsta domstolen i ett antal fall 
uttalat att under vissa omständigheter måste rättegångsbalkens regler modifieras för 
att kravet på ett effektivt rättsmedel i artikel 13 skall uppfyllas.  
 
I NJA 2010 s. 363 fann domstolen att klagandes rätt till rättvis rättegång och ett 
effektivt rättsmedel i artiklarna 6 och 13 hade kränkts. I målet var klaganden helt 
tappande med avseende på ersättning för ren förmögenhetsskada och endast till 
mindre del fått bifall för sin talan om ideell skada, men väl tillerkänts dubbelt så 
mycket ersättning som Justitiekanslern medgivit. Med hänsyn till att 
ersättningsprocessen haft sin grund i kravet enligt  artikel 13 på ett effektivt 
rättsmedel måste, konstaterade HD, reglerna för rättegångskostnadernas fördelning 
ske med beaktande av detta krav. Mot bakgrund av detta bestämde HD att klaganden 
inte skulle åläggas ersättningsskyldighet med mer än en tredjedel av statens 
rättegångskostnader och därmed gjorde en förmånlig tolkning av 18 kap. 4 § 
Rättegångsbalken.57  
 
Fallet visar på sambandet mellan rättegångskostnaderna och artikel 13. För att ett 
skadestånd skall anses som ett effektivt rättsmedel kan det i vissa fall krävas att 18 
kap. 4 § modifieras. Ett för lågt skadestånd i kombination med höga 
rättegångskostnader kan således innebära att ett utdömt skadestånd inte kan anses 
effektivt i den meningen som avses i artikel 13. En förmånlig tolkning fordrar 
åtminstone att parten är partiellt vinnande.  

 
I NJA 2012 s. 211 I och II behandlades frågan om ersättningsnivåerna vid kränkning 
av långsam rättskipning och därmed rätten till en rättvis rättegång enligt artikel 6.1, 
men också rätten till ett effektivt rättsmedel i artikel 13 i Europakonventionen. Även 
om fallen rörde många principiellt viktiga frågor, är deras betydelse här främst frågan 
om rättegångskostnaderna. 
 
Avseende rättegångskostnaderna i det första fallet uttalade domstolen, med 
hänvisning till Europadomstolens praxis, att ”vad som i fråga om rättegångskostnader 
följer av 18 kap. RB kan modifieras om det krävs för att tillgodose kravet enligt 

                                                   
56 NORWAY TODAY, Small and big newa from Norway. Publicerad 21 dec. 2016 (Hämtad 
21 dec. 2016) : http://norwaytoday.info/news/state-highly-critical-district-courts-behring-
breivik-verdict/.  
57 NJA 2010 s. 363 p. 28. 
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artikel 13 i Europakonventionen på att Sverige ska tillhandahålla ett effektivt 
rättsmedel.” Domstolen fann emellertid att omständigheterna i fallet inte var av den 
beskaffenheten att en modifiering av kostnaderna var påkallad.58 
 
I det andra fallet konstaterade domstolen att effekten av fördelningen av 
rättegångskostnaderna på den totala ersättningen måste beaktas vid bedömningen av 
om ett skadestånd utgör ett effektivt rättsmedel enligt artikel 13. Domstolen 
konstaterade att även om bestämmelserna i Rättegångsbalken utgjorde 
utgångspunkten måste inte sällan vad som följer av dessa modifieras, för att 
därigenom hålla ett säkerhetsavstånd till vad som kan utgöra en 
konventionskränkning när den enskilda haft fog för sin talan.59  Resonemanget synes 
innebära att rättegångskostnaderna inte får vara så höga att ett utdömt skadestånd 
minskas eller konsumeras och därmed inte anses som effektivt enligt artikel 13. 
 
Om ett för högt skadestånd yrkats, uttalade HD att en domstol får anses ha givits ett 
processuellt utrymme att i högre utsträckning än annars avgöra vad som utgör ett 
skäligt skadestånd. Domstolen anförde att den som drabbats av en långsam 
rättsskipning ”…ska inte av oro för effekten i rättegångskostnadshänseende drivas till 
försiktiga beloppsyrkanden.” Enligt domstolen var ett utdömt skäligt belopp vidare av 
vikt bland annat med hänsyn till förtroendet för rättsväsendet. Mot den bakgrunden 
borde, enligt domstolen, en kvittning ske även om den enskildas talan endast fått 
bifall till en mindre del i förhållande till vad som medgivits av motparten och 
oberoende av vad som följer av rättegångsbalken, detta i sak oberoende av hur stort 
skadestånd som yrkats. Detta gäller förutsatt att kostnaderna varit motiverade och 
skäligt påkallade.60 Kravet på ett effektivt rättsmedel torde enligt domstolen i regel 
vara uppfyllt genom att kostnaderna kvittas, varför en längre gående jämkning inte 
borde aktualiseras.61 
 
Då den klagandes rätt till ett effektivt rättsmedel inte ansågs varit tillgodosett efter en 
ändring som hovrätten gjort av tingsrättens dom beträffande fördelningen av 
rättegångskostnaderna och då den klagande nödgats att överklaga detta för att åtnjuta 
denna rätt, kvittade HD rättegångskostnaderna. Detta gjordes trots att klaganden var 
tappande i rättegångsfrågan och beträffande fördelningen av rättegångskostnaderna i 
hovrätten.62 
 
HD påpekar  vikten av att den modifiering som göres sker i en sådan utsträckning att 
tillämpningen av denna tydligt överstiger vad Europakonventionen statuerar som 
miniminivå. Genom att hålla ett säkerhetsavstånd till vad som utgör en 
konventionskränkning synes HD vilja undvika risken för underkännanden av sina 
avgöranden vid en eventuell överprövning i Europadomstolen. I detta sammanhang 
kan också hänvisas till NJA 2012 s. 211 I där HD konstaterade att det svenska 
rättsmedelssystemet med viss marginal måste leva upp till kravet på ett effektivt 

                                                   
58 NJA 2012 s. 211 I p. 42-43. 
59 NJA 2012 s. 211 II p. 12. 
60 ibid. p. 13-14. 
61 ibid. p. 15. 
62 ibid. p. 19. 
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rättsmedel, Europadomstolens praxis som utgångspunkt. 63  I NJA 2012 s. 1038 
uttalade domstolen dessutom att det åligger domstolarna skyldighet att vid sin 
tillämpning av konventionen som svensk lag tolka och precisera dess artiklar så att 
enskilda ges rättigheter som är längre gående än vad som följer av konventionen och 
Europadomstolens hittillsvarande praxis. Detta för att successivt minska behovet av 
en tillämpning av Europadomstolens praxis.64 Uttalandet har i doktrinen bedömts 
innebära ”…att konventionen som svensk lag, trots sin formella ställning i 
normhierarkin, materiellt sett har konstitutionell rang och ska prägla all 
rättstillämpning.”65 
 
Högsta domstolens uttalande om vikten av att enskilda inte drivs till att yrka försiktiga 
belopp vinner stöd i vad Europadomstolen uttalat om att rättegångskostnaderna inte 
bör vara så höga att enskilda avhåller sig från att yrka skadestånd. 66Även uttalandena 
om hur ett överdrivet skadestånd skall behandlas vinner stöd i vad Europadomstolen 
har uttalat i frågan.67  
 
I NJA 2015 s. 374, det så kallade utmätningsmålet, hade, vid utmätning för skatter 
och avgifter med mera, en tredje man som varit vinnande mot staten ålagts skyldighet 
att ersätta statens rättegångskostnader med hänvisning till att staten uppträtt som 
allmän part, vilket är förenligt med gällande rätt. HD ändrade här sin tidigare praxis 
bland annat med hänvisning till att avsaknaden av rätt till ersättning kunde påverka 
enskildas möjlighet att tillvarata sina rättigheter, exempelvis genom att inte anlita 
ombud även om kostnaderna varit skäliga och motiverade. Detta kan, enligt HD, i 
mera komplicerade och omfattande fall leda till att enskilda hamnar i ett underläge 
mot staten.68 Det kan därför, enligt domstolen, under vissa omständigheter vara i strid 
med artikel 6.1 i Europakonventionen att inte ge enskilda som vinner ett sådant mål 
mot staten ersättning för deras rättegångskostnader.69 
 
HD valde emellertid att tillämpa motsvarande regel i 2 kap 11 andra stycket i RF. 
Domstolen konstaterade att bestämmelsen anknyter till grundläggande principer i 
Europakonventionen. Däribland nämner HD parternas likställighet i processen. Till 
skillnad mot konventionen konstaterades vidare att RF inte begränsas till civila 
rättigheter och skyldigheter. Den gäller alla rättegångar och har därmed ett vidare 

                                                   
63 NJA 2012 s. 211 I p. 19. 
64 NJA 2012 s. 1038 p. 15. 
65 Josefsson C. Domstolarna och demokratin, något med syftet med grundläggande 
rättigheter, europeiseringens konsekvenser och aktivismens baksida. SvJT 2015 s. 40, på s. 
55. 
66 Se exempelvis Zullo mot Italien, para. 94 som HD i detta mål gör hänvisning till. 
67 Klauz mot Kroatien där Europadomstolen konstaterade att ett överdrivet yrkat skadestånd 
inte kunde  rättfärdiga en betydande minskning av skadeståndet genom höga 
rättegångskostnader när talan varit grundad och kostnaderna skäliga och motiverade. De 
handlingsdirigerande och preventiva syftena kunde därför inte göra sig gällande i ett sådant 
fall. En betydande minskning av skadeståndet, genom de orimligt höga 
rättegångskostnaderna, innebar en kränkning av artikel 6.1 och rätten till ett effektivt tillträde 
till domstol och ett intrång mot artikel 1 protokoll nr 1 till konventionen om rätten till respekt 
för egendom.  
68 NJA 2015 s. 374 p. 13 och 15. 
69 ibid. p. 17. 
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tillämpningsområde, innefattande flera inslag av rättskipning i ett sådant mål. 70 
Domstolen slog fast att det i vissa fall skulle vara i strid med grundlagsbestämmelsen 
om den enskilda inte fick sina rättegångskostnader ersatta av staten i en situation 
såsom rörande skattefordringar. Detta, enligt domstolen, särskilt när det är fråga om 
en tredje man som lyckats försvara sin egendom mot exekutiva åtgärder riktade mot 
en gäldenär.71 
 
För det första kan det argumenteras för att det inte finns någon anledning för HD att 
tillämpa Europakonventionen när en motsvarande regel finns i den nationella rätten. 
Valet kan på den grunden därför sägas vara naturligt. HD:s val kan vidare ha sin 
grund i att grundlagsbestämmelsen är mest fördelaktig. Det kan också grunda sig i att 
HD tagit intryck i vad som uttalades i samband med grundlagsreformen 2010 om att 
det är av särskild betydelse att rättighetskapitlets centrala delar får fullt genomslag i 
rättstillämpningen, 72 att göra en tillämpning av grundlagen mera naturlig och vanlig, 
något som jag tror är den främsta orsaken.  
 
2 kap. 11 § andra stycke är delvis nytt73 och grundlagsfästes i samband med 2010 års 
grundlagsreform då rätten till rättvis rättegång ansågs som en central del av artikel 
6.1.74 Bestämmelsen skulle enligt regeringen stå på egna ben och inte vara beroende 
av Europadomstolens framtida tolkning av artikel 6.1, utan utformas så att den 
nationella rätten skulle utvecklas i förhållande till Europakonventionen.75 
 
Slutligen skall konstateras att Högsta domstolens bedömning i fallet är i 
överenstämmelse med vad Europadomstolen har uttalat om rättegångskostnaderna i 
mål där staten uppträder som allmän part, 76  vilket innebär att den har förmånen att 
vara  undantagen principen om den tappande partens kostnadsansvar i sådana mål. 
 
I NJA 2014 s. 669 var det fråga om huruvida en begärd summa som säkerhet från en 
utländsk kärande för svarandens rättegångskostnader innebar en förvägran till rätten 
till domstolsprövning, så kallad deni de justice och därmed stridande mot artikel 6.1 i 
Europakonvention. 
 
HD:s bedömning i detta fall mynnade ut i att den ställda säkerheten inte stod i strid 
med artikel 6.1 och rätten till domstolsprövning, då syftet med den lag som ställde 
krav på utländsk säkerhet var att skydda svaranden mot risken att inte får ersättning 
för sina rättegångskostnader. I synnerhet var detta av vikt då en svensk dom inte var 
                                                   
70 NJA 2015 s. 374 p. 18. 
71 ibid. p. 19. 
72 Prop. 2009/10:80 s. 149. 
73 Bull T och Sterzel F. Regeringsformen-en kommentar s. 79. 
74 SOU 2008:125 s. 426. 
75 Prop. 2009/10:80 157-160. 
76 Stankiewicz mot Polen som behandlade en fråga där åklagaren hade uppträtt som allmän 
part, och som trots att den förlorat i båda instanser, hade den enskilda ålagts 
rättegångskostnaderna. I målet uttalade domstolen att de lägre domstolarna inte hade beaktat 
den praxis som högsta domstolen hade utvecklat att under vissa omständigheter istället ålägga 
åklagaren ansvar för rättegångskostnaderna, trots att den uppträtt som allmän part. Vår Högsta 
domstol hänvisar också till detta fall när den argumenterar kring artikel 6.1, även om den 
slutligen tillämpar RF för sitt avgörande.  
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verkställbar utomlands. Syftet var således legitimt. I ljuset av detta kunde heller inte 
detta krav på säkerhet för svarandens kostnader betraktas som en grundläggande 
inskränkning i kärandens rätt till domstolsprövning. HD konstaterade att det var klart 
att kravet på säkerhet inte skadar själva kärnan i kärandens rätt till domstolsprövning i  
förevarande fall. Inte heller var den ställda säkerheten oproportionerlig med hänsyn 
till det yrkade beloppet. Dessa krav ansågs därmed inte heller innebära att rätten till 
domstolsprövning blev teoretisk eller illusorisk. 77  Domen är helt i enlighet med 
Europadomstolens bedömning i liknande fall.78 

4.7 Rättegångskostnader i tryckfrihetsmål 
 
På tryck- och yttrandefrihetsområdet har länge funnits en möjlighet till kvittning av 
rättegångskostnaderna för en målsägande som för enskilt åtal i sådana mål under vissa 
förutsättningar.79 Denna möjlighet har numera med en viss förändring överförts till 10 
kap. 4 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och 
yttrandefrihetsgrundlagens områden, s.k. tillämningslagen, som utgör ett undantag 
från huvudregeln i 31 kap. rättegångsbalken jämförd med 18 kap samma balk som 
reglerar kostnadsansvaret för en målsägande vid enskilt åtal om att den tappande 
parten skall ersätta motpartens rättegångskostnader. Undantagsbestämmelsen blev 
föremål för en ändring  genom prop. 2013/14:47 i samband med att en kommitté 
tillsattes för att se över om skyddet för målsäganden kunde förstärkas, där kommittén 
även fann anledning att utreda bestämmelsens förenlighet med Europakonventionen.80 
Bestämmelsen har därefter fått följande utformning; 
 
 Rätten får besluta att vardera part ska svara för sina rättegångskostnader om en 
målsägandes talan har ogillats men han eller hon hade särskild anledning att få 
saken prövad och det även i övrigt finns skäl för en sådan fördelning. Detta gäller 
dock endast om frågan om brott har prövats av en jury.81 

 
I NJA 2012 s. 940 friades en tidning för vissa publiceringar medan den som 
publiceringarna avsåg ålades ersättningsskyldighet för rättegångskostnaderna med 
stöd av tillämningslagen. Mannen  överklagades beslutet om rättegångskostnader och 
yrkade kvittning, i första hand med hänvisning till att beslutet om frikännande varit 
felaktigt. I andra hand att denna haft skälig anledning att få tvisten prövad. 
  
HD gjorde gällande att en kvittning på den förstnämnda grunden skulle komma att stå 
i strid med den i artikel 6.2 stadgade oskyldighetspresumtionen, då juryns frikännande 
innebar att skuldfrågan var slutligt avgjord och den tilltalade således skulle betraktas 
som oskyldig, också när domstolen gjorde sin bedömning av rättegångskostnaderna i 
                                                   
77 NJA 2014 s. 669 p. 14-16. 
78 Tolstoy-Miloslavsky mot Storbritannien, para. 61-67, där det gjordes samma bedömning 
som i HD, men främst för att personen saknade utsikt till framgång, och därmed för att 
skydda svaranden mot höga rättegångskostnader i hovrätten.  
79 Prop. 2013/14:47 s. 27 om att kvittningsregeln kan härledas tillbaka till lagen (1949:164) 
med vissa bestämmelser om rättegången i tryckfrihetsmål. 
80 Fitger m.f. Rättegångsbalken, kommentar till 31 kap. 11 §. (hämtad 20 nov.): 
http://zeteo.wolterskluwer.se.ezp.sub.su.se/document/sfs13_sfs1942740_s18?anchor=xsfs13_
sfs1942740_s18x 
81 Se Prop. 2013/14:47 s. 12 och 28. 
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målet. Kvittning var emellertid möjlig med hänsyn till andra omständigheter 
konstaterade domstolen.  
 
Vid bedömningen tog domstolen hänsyn till det på detta område gällde särpräglade 
processuella förhållanden. Det anfördes vidare att den som utsatts för en negativ i 
vissa situationer kan ha haft en fullgod anledning att få sin sak prövad i domstol, trots 
att målet sedan slutat med att denna förlorat på grund av att juryn frikänt. Beroende på 
omständigheterna kunde det finnas skäl att kvitta kostnaderna, vilket inte innebär att 
juryns beslut inte respekteras och att bestämmelsen i lagen gav ett sådant utrymme.82 
Domstolen fann i fallet att publiciteten varit negativ för mannen i flera avseenden 
därför hade mannen haft en befogad anledning att få saken prövad samt att det inte 
kunde förutses hur juryn skulle bedöma frågan om tryckfrihetsbrott och därför 
kvittade kostnaderna. 83  

 
 

Domen innebar således dels att bestämmelsen inte var förenlig med 
oskuldspresumtionen, dels att en kvittning ändå var möjlig på grund av andra 
omständigheter exempelvis på grund av negativ publicering, förutsatt att den som 
friats inte utpekas som skyldig. 

 
En ändring av bestämmelsen genomfördes i enlighet med yttrandefrihetskommitténs 
arbete och och Högsta domstolens dom. 
 
Som skäl för kvittning anges att risken för att behöva betala sina och motpartens 
rättegångskostnader kan avhålla en målsägande från att väcka talan för förtal,  särskilt 
vid förtal i media med hänsyn till att det ofta rör sig om ett ekonomiskt starkt 
massmedieföretag som är motparten och att rättegångskostnaderna kan bli ansenliga. 
Vidare att möjligheten att beviljas rättshjälp i sådana mål är små samt att 
rättsskyddsförsäkringarna inte kan utnyttjas. Dessutom är det faktum att juryn måste 
iaktta yttrandefrihetsintresset och i tveksamma fall hellre fria än fälla ger ett försteg 
för medieföretagen i förhållande till den enskilda och det faktum att ett frikännande 
inte går att överklaga. Sammanfattningsvis anfördes att den enskilda ofta riskerar en 
stor ekonomisk börda när denna skall väcka åtal och en utökad möjlighet till kvittning 
av rättegångskostnaderna kan minska denna risk och samtidigt bidra till att enskilda i 
större utsträckning vågar väcka enskilt åtal. Detta i sin tur leder till ett  förstärkt skydd 
för den personliga integriteten. 
 
Utöver en särskild anledning, som markerar att bestämmelsen utgör ett undantag, 
beaktas även som skäl för kvittning parternas ekonomiska förhållanden, som ingår i 
begreppet omständigheterna i övrigt.84   
 
Skyddet för den enskilda i sådana mål har således förstärkts ytterligare, samtidigt som 
risken för bestämmelsens oförenlighet med oskuldspresumtionen undanröjts genom 
Högsta domstolens dom.  

                                                   
82 NJA 2012 s. 940 p. 16. 
83 ibid. p. 17. 
84 Prop. 2013/14:47 s. 30-32. 
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4.7.1 Allmänhetens pressombudsman - PO 

Istället för att vända sig till domstol i dessa fall, kan en enskild som upplever sig för 
att ha utsatts för oförsvarliga publicitetsskador till följd av publicerade uppgifter i 
papperstidningar eller tidningars hemsidor, eller känner sig personligen kränkt eller på 
annat sätt orättvist behandlad i en tidningspublicering vända sig till Allmänhetens 
Pressombudsman, PO. I många fall görs en utredning, vilken kan leda till att PO-
anmälningar överlämnas till Pressens Opinionsnämnd, PON, innefattande förslag till 
klander. Skulle PO avskriva ärendet, har anmälaren möjlighet att överklaga till 
PON. 85  Det är här fråga om en självreglerande verksamhet, genom vilken de 
pressetiska reglerna upprätthålles. Det är en verksamhet som anses ha fungerat väl 
genom åren, men att nu kommit att ifrågasättas i och med dagens moderna teknik. 
Särskilt har det ifrågasatts om självregleringen kan ge ett godtagbart skydd med 
hänsyn till Europakonventionens krav när det gäller skyddet för privatliv. 
Självregleringen erbjuder vidare inte någon ersättning för kränkningar eller 
upprättelse.86 
 

4.8 Det konstitutionella rättighetsskyddet 

4.8.1 De mänskliga fri- och rättigheterna 

Europakonventionens status i svensk rätt har markerats dels i regeringsformens 2 kap. 
19 § där där ett förbud uppställts mot lagstiftning i strid med Europakonventionen., 
dels gäller konventionen i Sverige som lag genom lag (1994:1219). Dessutom skall 
Sverige följa Europadomstolens domar, vilka är av betydelse för svenska domstolar 
när de avgör frågor om fri- och rättigheter vid tillämpning av konventionen. De 
svenska fri- och rättigheterna finns således fastslagna i tryckfrihetsförordningen och 
yttrandefrihetsgrundlagen i regeringsformen, tillika i Europakonventionen och dess 
tilläggsprotokoll. Konventionen och rättighetskatalogen i regeringsformen kan till viss 
del anses vara parallella regelsystem.87 

4.8.2 Förhållandet mellan Europakonventionen och regeringsformen  

I och med Europakonventionens inkorporering har två regelsystem angående fri- och 
rättigheter kommit att bli en del av den svenska rätten. Många av dessa rättigheter är 
gemensamma i respektive rättssystem, men vissa rättigheter i RF ger ett längre gående 
skydd än vad som gäller i konventionen. I vissa fall saknar emellertid RF vissa 
rättigheter som finns i konvention. Inkorporering har inneburit att vissa rättigheter ges 
ett dubbelt skydd, vilket också innebär att lagstiftaren måste iaktta de begränsningar 
som gäller såväl regeringsformen som konventionen.88  

                                                   
85 PO, Allmänhetens Pressombudsman (Hämtad 12 dec. 2016): www.po.se, på startsidan, och  
Ju 2003:04 s. 9. 
86 Ju 2003:04 s. 51. 
87  Eka A. Regeringsformen - med kommentarer s. 57. 
88 Crafoord C. Regeringsformens fri- och rättighetsskydd och skadestånd, SvJT 2009 s. 1062, 
på s. 1064. 
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4.8.3 Rättsutvecklingen av det konstitutionella skyddet  

Enligt Uppsalaskolans idéer kan juridiskt sanktionerade rättigheter inte existera, något 
som också avspeglat sig  i svensk rätt. Mot detta kan ställas den resa de mänskliga 
rättigheterna gjort och tankarna om rättsordningens uppgifter bakom  
Europakonventionens tillkomst som på ett avgörande sätt skiljer sig från 
Uppsalaskolans synsätt. Ur nazismens ogärningar föddes en stark vilja att återupprätta 
rättsstaten, ”the rule of law”, och auktoritativt slå fast dess fundamentala principer 
samt söka särställa dess efterlevnad. En förändring som enligt Ulf Bernitz emellertid 
sent slagit igenom i svensk rätt under trycket av europarätten. Grunden till detta anger 
Bernitz vara den intellektuella förankringen i den rättighetsförnekande Uppsalaskolan, 
med en i Sverige länge skeptisk hållning till Europakonventionen. En hållning som 
enligt Bernitz även präglat synen på RF, något som avspeglar sig i den successivt och 
långsamma utvecklingen av  rättighetsskyddet, på vilket sätt rättighetskapitlet byggts 
ut, bland annat genom 2010 års grundlagsreform. Bernitz pekar på att många av 
rättigheterna i RF fortfarande inte underkastats domstolsprövning och finner det 
anmärkningsvärt att det ännu är delvis oklart om rättigheterna kan göras gällande av 
enskilda i domstol eller om de endast skall betraktas som principstadganden. Att 
rättighetsskyddet inte heller erhållit något symbolvärde bland allmänheten i 
jämförelse med den amerikanska  Bill of Rights torde, enligt Bernitz, ha sin grund i 
att den svenska synen på att RF och dess föregångare i första hand utgör en reglering 
av den politiska maktens handhavande och inte som en grundval för medborgarnas 
ställning och skydd gentemot det allmänna.89  
 
Att RF traditionellt sett utgjort en reglering för makthavarna skriver även Clarence 
Crafoord som tillägger att rättighetskapitlet historiskt inte ansetts erbjuda möjlighet 
till skadestånd, då reglerna ursprungligen inte kan sägas vara  skrivna för en 
tillämpning i domstol på motsvarande sätt som konventionen. Bestämmelserna i sig 
däremot, menar Crafoord, utgör inte ett sådant hinder.90 Crafoord hänvisar vidare till 
förarbetena till inkorporeringen av konventionen, i vilken anges att fri- och 
rättighetsskyddet i grundlagen och Europakonventionen är kumulativt och att 
medborgarna således kan välja att åberopa den regel som skyddsmässigt är mest 
förmånlig. 91  Detta innebär, enligt Crafoord, ”att fri- och rättigheterna i 
regeringsformen inte bara ska vara en styrsignal till riksdag och regering utan även 
kunna åberopas i praktiken av medborgarna.” En kumulativ effekt kan, enligt 
regeringen, inte heller uteslutas i fall där reglerna i grundlagen och konventionen är 
gemensamma. Detta eftersom konventionsorganen tar sin utgångspunkt i den 
nationella regleringen av fri- och rättigheter på grundlagsnivå. Dessa 
konventionsgrundade rättigheter kan, enligt regeringen, senare genom en 
vidareutveckling hos dessa organ komma att preciseras och tolkas så att de ges mera 
långtgående skydd än motsvarande rättighet i grundlagen.92  

                                                   
89 Bernitz U. Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt-konventionsrättsligt och 
unionsrättsligt. Juridisk tidskrift ( nr 4 2010/11) s. 821-824. 
90 Crafoord C. Regeringsformens fri- och rättighetsskydd och skadestånd, SvJT 2009 s. 1062, 
på s. 1062-1604. 
91 Prop. 1993/94:117 s. 40 och Crafoord C. Regeringsformens fri- och rättighetsskydd och 
skadestånd, SvJT 2009 s. 1062, på s.1064. 
92 Prop. 1993/94:117 s. 40. 
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Crafoord anför vidare att individperspektivet i rättighetskapitlet också bekräftats i den 
statliga utredningen från 2008 om ett stärkt integritetsskydd. 93  
 
Den utredning som här åsyftas är SOU 2008:3 där kommittén betonade vikten av att 
lyfta centrala delar av integritetsskyddet  på grundlagsnivå för att lagstiftaren på så vis  
betonar respekten för människovärdet och för varje människas rätt till 
självbestämmande. Att en svag förankring av skyddet i grundlagen kunde leda till att 
skyddsaspekten inte skulle beaktas vid ny lagstiftning. 94  Den jämförelsevis låga 
värdering av integritetsskyddet i RF ansågs vidare  stå i kontrast till vad som kommer 
till uttryck i konventionen, där rätten för privat- och familjeliv intar en jämbördig 
ställning med andra konventionsrättigheter. Slutligen anfördes att även om 
konventionen inte kräver en grundlagsreglering av skyddet för privat- och familjeliv 
kan den i RF rådande bristen på jämvikt i längden verka besvärande för Sveriges 
trovärdighet som konventionsstat. Ett stärkt grundlagsskydd var således påkallat .95  
 
Resultatet kom att bli ett stärkt grundlagsskydd i och med grundlagsreformen 2010, 
tillsammans med förtydliganden och ett förstärkt skydd av vissa andra rättigheter i 
RF. 96  En annan mycket viktig förändring var avskaffandet av det så kallade 
uppenbarhetsrekvisitet i 11 kap. 14 § RF vid lagprövning av kränkningar av 
rättighetskapitlet. Regeringen betonade den särskilda betydelsen av att 
rättighetskapitlets centrala delar fullt ut får genomslag i rättstillämpningen. Det ansågs 
viktigt med en förenklad lagprövning  på samma sätt som den lagprövning som sker  
mot tryckfrihetsförordningen och Europakonventionen, särskilt vid 2 kap. 23 § 
(numera 2 kap. 19 §) om svensk rätts förenlighet med EKMR. Enligt regeringen är det 
av särskild vikt att dessa områden vid lagprövningen fullt ut får genomslag i 
rättstillämpningen..97  
 
I doktrinen har detta ansetts innebära en normalisering av domstolarnas 
konstitutionella roll.98  På andra håll i doktrinen har vidare anförts att införandet av 
rättighetskapitlet, i kombination med kodifieringen av och den utökade möjligheten 
till lagprövning, innebär att det finns en normhierarki och att det är möjligt att 
tillämpa den. Samtidigt fastställs att det inte innebär att författningsnormerna i 
praktiken slår igenom som materiell rättskälla. För att så skall ske anförs att det 
fordras en genomgripande förändring av synen på författningen och dess uppgift. 
Detta kräver i sin tur att lagstiftaren tydligt till domstolarna delegerat den 
självkontroll som författningstolkningen innebär. Om så har skett i och med den 
utökade lagprövningsmöjligheten, men utan inrättandet av en författningsdomstol, 
kan dock diskuteras. Det är i vart fall, sägs det, inte inhemska faktorer som föranlett 

                                                   
93 Crafoord C. Regeringsformens fri- och rättighetsskydd och skadestånd, SvJT 2009 s. 1062, 
på s.1064 . 
94 SOU 2008:3 s. 15. 
95 ibid. s. 15-16. 
96 Prop. 2009/10:80 s. 1-2, och 175 f och 163 ff, 149 och 250. 
97 ibid. s. 147. 
98 Schmauch M. Demokratiskt förankrad normkontroll efter grundlagsreformen?- Koherens, 
gällande rätt och skapande dömande. SvJT 2015 s. 521, på s. 532. 
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författningens materiella genomslag, utan unionsrätten och Europakonventionen som 
utgjort den utlösande faktorn.99  
 
Enligt min mening går att utläsa redan från regeringens uttalanden att det har lämnats 
en viss självkontroll till domstolarna, genom att regeringen betonar vikten av att, i 
vart fall i fråga om de  centrala delarna i rättighetskapitlet, reglerna fullt ut får 
genomslag i rättstillämpningen. Att en viss självkontroll har lämnats till domstolarna 
kan vidare utläsas av resonemanget nedan om markeringen av domstolarnas 
självständighet och oberoende och resonemang om rättigheter som anförts i samband 
med detta. 
 
I samband med reformen tilldelades rättsskipningen ett eget 11 kap. i RF där 
betydelsen av domstolarnas självständighet markerades.100 Det anfördes bland annat 
att domstolarna inte blott hade till uppgift att lösa tvister och pröva brottmål, utan 
även värna rättsstaten och den enskilda medborgarens rättigheter, bland annat genom 
att säkra att författningarna tillämpas på ett korrekt sätt. Det anfördes att domstolarna 
även har en rättskapande funktion, genom exempelvis de högsta domstolarnas roll 
som prejudikatinstanser. Vidare anfördes att Sveriges medlemskap i EU och dess 
förpliktelser mot bland annat Europakonventionen ytterligare inneburit ett 
förtydligande av domstolarnas roll i samhället och deras betydelse som garanter för 
medborgarnas rättigheter. Det konstaterades att kravet på oberoende och opartiskhet 
är uppställda till skydd för den enskilda. Ett oberoende domstolsväsende och 
avsaknaden av risk för politisk påverkan ansågs vidare vara av synnerlig vikt för 
allmänhetens förtroende. Därför slogs fast att en grundlag bör innehålla sådana regler 
om att domstolarnas oberoende och opartiskhet garanteras.101 
 
I och med domstolarnas reglering i 11 kap. har dessa tilldelats ett större mått av 
självständighet 102  och fått sin självständighet och sitt oberoende konstitutionellt 
befäst, vilket innebär en utökad makt för domstolarna att i högre grad beakta 
grundläggande rättigheter. Att så är fallet kan utläsas av regeringens uttalanden om 
domstolarnas betydelse för tillvaratagandet av grundläggande rättigheter och dess 
uppgift att värna rättsstaten. Här kan skönjas en stark rättighetstanke på lagstiftarnivå 
och ett erkännande av domstolarnas betydelse för genomförandet av grundläggande 
rättigheter, vilket tyder på ett förändrat synsätt på konstitutionen. Lagstiftaren lyfter 
således upp rättighetsperspektivet även i detta fall, utöver i samband med och genom 
avskaffandet av uppenbarhetsrekvisitet. Den förändrade synen och insikten om 
domstolarnas betydelse i sammanhanget synes ha uppnåtts genom den roll 
Europakonventionen och EU-medlemskapet spelat i svensk rätt i 
rättighetssammanhang.  Även om det inte bör dras alltför höga växlar på regeringens 

                                                   
99 Josefsson C. Domstolarna och demokratin. Något om syftet med grundläggande 
rättigheter, europeiseringens konsekvenser och aktivismens baksida, SvJT 2015 s. 40, på  s. 
48. 
100 Prop. 2009/10:80 s. 38 f om däri förändringarna.  
101 ibid. s. 1 och 126. 
102 Doktoranderna Johansson T  O och Wejedal S.  Mot ett funktionellt domstolsbegrepp. Ett 
bidrag med anledning av den så kallade Försvarsunderrättelsedomstolen (del I av II), SvJT 
2016 s. 100, på s. 111. 
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uttalanden när det gäller konstitutionen är det klart att det råder ett förändrat synsätt 
på densamma från lagstiftens sida.  
 
Även om inte många av normerna i rättighetskapitlet underkastats domstolsprövning, 
vilket Bernitz ifrågasätter, synes en betydelsefull förändring av konstitutionen vara å 
färde även i rättstillämpningen. Allt oftare åberopas normerna i rättighetskapitlet i och 
tillämpas av domstol vilket i doktrinen beskrivits som ett uttryck för en utveckling 
mot en rättighetstanke. 
 
Tre exempel inom civilrätten är NJA 2014 s. 323, NJA 2014 s. 233 och NJA 2015 s. 
374, samtliga efter grundlagsreformen.  
 
I NJA 2014 s. 323 utdömdes för första gången ideellt skadestånd grundad på RF  för 
brott mot 2 kap 7 § andra stycket, på motsvarande sätt som vid brott mot 
konventionen. I fallet hade en enskilds svenska medborgarskap avregistrerats genom 
skatteverket under fyra och ett halvt år. 
 
Högsta domstolen konstaterade att medborgarskapet utgör ett rättsligt förhållande 
mellan den enskilda och den svenska staten, vilket medför rättigheter och skyldigheter 
för de båda. Att en överträdelse av förbudet i bestämmelsen fråntar den drabbade 
rättigheter som följer av medborgarskapet, vilket innebär att staten bryter mot den 
grundläggande skyldigheten i det rättsliga förhållande som medborgarskapet utgör.  
”En sådan överträdelse har skadeverkningar som inte låter sig värderas efter en 
allmän måttstock. Även om bestämmelsen i första hand riktar sig till lagstiftaren och 
myndigheter, utgör en överträdelse av den ett sådant avsteg från statsskickets grunder 
att överträdelsen även bör kunna åberopas av den enskilde som grund för 
skadeståndsskyldighet för staten.” 103 Domstolen slog fast att övervägande skäl talade 
för att en överträdelse av sådant slag renderar skadestånd, trots att det i lag krävs stöd 
för ideellt skadestånd och ett sådant stöd inte var för handen.104 
 
Domstolen anförde att bestämningen av skadan, liksom vid annan ideell skada, skulle 
grundas en på etiska och sociala värderingar skönsmässig bedömning av den skada 
som typiskt sett kan anses ha uppkommit. Domstolen konstaterade att det rörde en 
överträdelse under lång tid av en grundläggande rättighet och bestämde därför 
skadeståndet till 100.000 kr.105 
 
I NJA 2014 s. 332 hade regeringen utfärdat en förordning som inneburit en 
begränsning i fiskerätten för ett antal yrkesfiskare. Fiskerätten ansågs höra till 
fastigheterna och begränsningen utgjorde, enligt domstolen, därmed en inskränkning i 
rätten till egendom 2 kap 15 § RF. Förordningen hade även föregåtts av en annan 
grundlagsstridig förordning, vilken av JK åberopades till statens försvar genom att 
anföra att fiskerätten under lång tid redan varit begränsad. HD uttalade att staten som 
en allmän princip inte kan undgå ersättningsskyldighet genom att åberopa sin egen 
försummelse.106 Domstolen fann att inskränkningen närmast syftade till att bevara 
                                                   
103 NJA 2014 s. 233 p. 7-8. 
104 ibid. p. 9. 
105 ibid. p. 11-12. 
106 NJA 2014 s. 332 p. 25. 
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miljön och inte avvärja risker mot densamma. Att klagandena och deras familjer 
kommit att uteslutande vara beroende av fisket för sin försörjning samt inrättat sina 
liv därefter. De hade heller inte kunnat förutse förbudet. Inskränkningen var klart 
oproportionerlig. Domstolen fann, även med beaktande av den principiella 
utgångspunkten att ersättning normalt inte utgår vid inskränkningar av miljöskäl, det 
orimligt om ersättning inte utdömdes för förlusten orsakad av restriktionen. Hänsyn 
till klagandenas intressen påkallade att så skedde. 107 
 
I sin kommentar till  NJA 2014 s. 323 har Bertil Bengtsson inte uteslutit att högsta 
domstolen kan komma att utdöma skadestånd vid andra rättighetskränkningar om inte 
lagstiftaren snarast klargör rättsläget, även om han  samtidigt medger att just detta fall 
var särpräglat och inte kan ge stöd för en allmän skadeståndsrätt vid andra 
kränkningar i RF. Enligt Bengtsson är det inte märkligt att skadestånd utdömts på 
samma sätt som vid brott mot konventionen, d.v.s. utan lagstöd och utan krav på 
vållande, då, liksom vid brott mot Europakonventionen, är avgörande att en rättighet 
har kränkts och inte hur allvarligt en myndighet har förfarit. Den väsentliga nyheten, 
anför Bengtsson, är att skadestånd har utgått för en rättighet som inte skyddas av 
EKMR, utan av grundlagen. Det är heller inte svårt, menar han, att instämma i att 
överträdelser av regeringsformen bör behandlas på samma sätt som överträdelser av 
Europakonventionen, men menar att Sverige ännu inte nått så långt. Han konstaterar 
också att fallet tillsammans med NJA 2014 s. 332 förtjänar att uppmärksammas, inte 
minst för att de utgör ett tecken på en utveckling mot en rättighetstanke i fråga om det 
allmännas ansvar. Att skadestånd utdömdes i det senare fallet var enligt Bengtsson 
däremot ingen nyhet, då bestämmelsen ger rätt till det.108 Det är med hänsyn till 
fallets komplexitet som Bengtsson synes göra sina uttalanden, då fallet innehöll en del 
komplicerade frågor. 
 
I doktrinen har rättsfallen vidare beskrivits som två exempel på att HD tagit nya tag 
och att det återstår att se om detta är början på en genomgripande förändring 
innebärande att grundlagens regler i praktiken skall få genomslag som materiell 
rättskälla.109  
 
Centrum för rättvisa skriver med anledning av en debatt mellan Crafoord och JK 
Anna Skarhed som ägt rum med anledning av medborgarskapsdomen, att Skarhed 
klargjort att hon troligen inte kommer bevilja skadestånd för andra brott mot RF, 
förutsatt det inte är fråga om medborgarskap. Det framgår att Skarhed anser att det är 
problematiskt ur ett demokratiskt perspektiv, när argument som ”om inte lagstiftaren 
tar sitt ansvar får HD göra det.”  
 
Crafoord menar att påståendet att svensk demokrati hotas, genom att enskilda som 
drabbas av statens övergrepp gottgöres genom skadestånd, är obegripligt. Att ett 
effektivt skydd för dessa rättigheter tvärtom utgör kärnan i en väl fungerande 
demokrati. Enligt Crafoord rör kärnan i domen den som fråntagits möjligheten att 

                                                   
107 NJA 2014 s. 332 p. 23-24. 
108 Bengtsson B. Högsta domstolen fortsätter omvandlingen av skadeståndsrätten, SvJT 2014 
s. 431, på s. 434 och 437-439. 
109 Schmauch M. Demokratiskt förankrad normkontroll efter grundlagsreformen?- Koherens, 
gällande rätt och skapande dömande, SvJT 2015s. 521, på s. 533. 
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påverka eller aktivt ta del i den offentliga maktutövningen, något som personen i 
målet drabbats av genom att han exempelvis inte fick rösta. Han anförde vidare att 
medborgarskapet inte kunde isoleras från andra grundläggande rättigheter i RF, vilka 
är viktiga för att ta del av demokratin på sätt som HD kräver. 110 
 
Även om Crafoord kan sägas vara partisk kan det inte undgås att Skarhed själv synes 
visa på ett anmärkningsvärt starkt motstånd mot domen. Det är säkerligen inte 
okomplicerat att ”sitta på två stolar”, att både företräda staten och medborgarna, men 
detta försvarar inte Skarheds ståndpunkt. Att på ett så ensidigt sätt välja att endast 
företräda en av de två parter kan inte sägas vara förenligt med kravet på objektivitet. 
 
Genom NJA 2012 s. 400, det så kallade manga-målet, ett mål på det straffrättsliga 
området, kom Högsta domstolen, vad jag vet, att för första gången pröva 
regeringsformens 2 kapitel. I Högsta domstolen var det fråga om innehavet av 39 så 
kallade mangateckningar, teckningar vilka föreställde fantasifigurer, utgjorde 
barnpornografibrott i den meningen som avses i 16 kap. 10a § Brottsbalken.111  
 
Domstolen konstaterade att det i svensk rätt för visso inte gjorts någon skillnad mellan 
verklighetstrogna teckningar och sådana som föreställer fantasifigurer. Enligt 
domstolen gör sig emellertid skyddsintresset gällande på ett tydligare sätt i fråga om 
de förstnämnda, vilka utan tvivel får anses omfattas av bestämmelsen. En av bilderna 
som var verklighetstroget ansågs därför falla inom det straffbara området och en 
försvarlighetsbedömning skulle göras av dess innehav.112 Övriga 38 bilder ansågs i 
och för sig kunna sägas utgöra avbildningar av barn, men att de samtidigt var 
fantasifigurer och att det var uppenbart att de inte var fråga om avbildningar av 
verkliga barn. Skyddsintresset som omgärdar bestämmelsen var därför avtunnat här. 
Bestämmelsens tillämpningsområde var därför oklar i fråga om dessa bilder. En 
tolkning grundad på yttrande- och informationsfriheten var nödvändig här och 
prövningen av om det skulle innebära en otillåten begränsning av dessa rättigheter att 
fälla den åtalade bör enligt domstolen i första hand göras enligt regeringsformen. 
Utgångspunkten skulle tas i 2 kap. 20, 21 och 23 RF och i flera steg med beaktande av 
att begränsningen är nödvändig, proportionerlig och har stöd i lag och om en fällande 
dom överhuvudtaget utgör en begränsning.113  
 
Genom en grundlagskonformtolkning fann domstolen att det inte skulle anses 
nödvändigt att kriminalisera de 38 teckningarna och de ansågs därför inte omfattas av 
brottsbalksbestämmelsen. Även om teckningarna kunde framstå som störande torde 
enligt domstolen risken för identifikation och därmed risken för kränkning av barn 
generellt sätt vara avsevärt mindre än om det varit fråga om realistiska avbildningar 
med sexuellt innehåll. 114 Med den slutsatsen var en prövning enligt 
Europakonventionen inte nödvändig.115 

                                                   
110 Centrum för rättvisa. Debatt med JK om Blake Petterson-domen (Hämtad 11 dec. 2016): 
http://centrumforrattvisa.se/nyheter/debatt-med-jk-om-blake-pettersson-domen/.  
111 NJA 2012 s. 400 p. 1 och 4. 
112 ibid. p. 9-10. 
113 ibid. p. 12-14. 
114 NJA 2012 s. 400 p. 23-24. 
115 ibid. p. 25. 
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Med hänsyn till att den åtalade var expert på japansk kultur, inte minst 
mangateckningar och haft stora mängder dylika teckningar i sin besittning var det 
dessutom inte försvarligt att fälla honom till ansvar för innehavet av de 39 
teckningarna. På den grunden var det även oförsvarligt att fälla honom för innehavet 
av en enda teckning, som i och för sig var sådan att den annars vore straffbar.116 
 
Fallet har i doktrinen ansetts kunna tas till intäkt för ett ändrat synsätt i fråga om 
regeringsformens betydelse.117 
 
I två andra straffrättsliga domar från 2015 har frågan om rätten till en rättvis rättegång 
i artikel 6.1.3 d och 2 kap. 11 § andra stycket aktualiserats vid en tillämpning av 35 
kap. 14 § RB. Enligt Högsta domstolen är det ett brott mot rätten till rättvis rättegång i 
artikel 6 Europakonventionen och 2 kap. 11 § RF om domstolen endast eller 
huvudsakligen grundar sitt avgörande på uppgifter som har lämnats utom rätta, när 
den tilltalade inte givits tillfälle att ställa motfrågor och denna heller inte avstått en 
sådan rätt, i vart fall om bevisningen är av avgörande betydelse. 118  Domstolen 
hänvisar således till såväl  grundlagsbestämmelsen som artikel 6. 
 
I och med dessa fall har det i doktrinen ansetts att en av flera klassiska 
straffprocessrättsliga principer därmed fått uttrycklig konstitutionell karaktär. Då 
domstolen lämnar öppet vilken bestämmelse som utgör den rättsliga grunden, har det 
emellertid ansetts att det inte är fråga om en argumentation som är fullständig i den 
meningen att den ger uttryck för en koherent konstitutionell praxis. Däremot har 
domarna ansetts innebära en viss konkretisering av grundlagsbestämmelsen.119 
 
Som tidigare framgått har Högsta domstolen i NJA 2015 s. 374 även tillämpat 
konstitutionen i rättegångskostnadshänseende med hänsyn till rätten till rättvis 
rättegång. Domstolen uttalade i fallet att det i vissa fall kan vara i strid med 2 kap. 11 
§ andra stycket RF att inte ersätta en vinnande part dess rättegångskostnader i mål där 
staten uppträder som allmän part. Således har även rättegångskostnadernas betydelse 
ur ett konstitutionellt perspektiv belysts. 
 
Enligt Crafoord kan rättsfallet ses i ljuset av att fri- och rättigheterna får allt större 
betydelse i och med regeringens uttalanden om att grundlagens regler fullt ut skall få 
genomslag. Vidare kan utfallet, enligt honom, sägas vara i linje med i NJA 2014 s. 
323.120 
 

                                                   
116 ibid. p. 26-27. 
117 Eka A. Svensk juristtidning och statsrätten. SvJT 3016 s. 353, på s. 363. 
118 Högsta domelens dom 2015-04-10, mål nr. B 360-14, p. 6 och 8, och 2015-03-25, mål nr. 
B 4653-14, p. 15. 
119 Schmauch M. Demokratiskt förankrad normkontroll efter grundlagsreformen?- Koherens, 
gällande rätt och skapande dömande, SvJT 2015s. 521, på s. 534. 
120 Crafoord C. ”HD ger enskilda nya möjligheter att anlita advokat för att försvara sin 
egendom mot staten.”( Hämtad 12 dec. 2016): 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att en viss förändring i synen på de 
konstitutionella rättigheterna har ägt rum. Rättigheterna i RF åberopas och tillämpas i 
högre utsträckning och det är inte uteslutet att så kommer det att fortsätta. Samma 
rättighetstanke som vid tillämpning av konventionen framträder även vid tillämpning 
av rättighetskapitlet.  Även om de konstitutionella rättigheternas ställning och 
betydelse inte helt klarlagts, går det, enligt min mening, ändå att skönja en 
betydelsefull utveckling i synen på konstitutionen såväl på lagstiftarnivå som i 
rättstillämpningen. 

4.8.4 Rättegångskostnader vid kränkningar av rättighetskapitlet 

Den beskrivna utvecklingen ovan torde utgöra början på en utveckling mot ett 
levandegörande av konstitutionen. Detta kan inte hållas alltför osannolikt med hänsyn 
till Europakonventionens stigande betydelse i svensk rätt och dess praxis. Vidare 
anförde den då sittande regeringen att det är av särskild vikt att centrala delar i 
rättighetskapitlet fullt ut får genomslag i rättstillämpningen. För att så skall ske är det, 
enligt min mening, nödvändigt att i vissa fall i rättstillämpningen beakta även frågan 
om rättegångskostnadsfördelning.  
 
Att rättegångskostnaderna kan ha påverkan på ett rättvist genomdrivande av dessa 
rättigheter har i vart fall med avseende på rätten till rättvis rättegång konstaterats i och 
med NJA 2015 s. 374. En annan ordning skulle annars i vissa fall innebära ett hinder 
mot att rättigheterna på ett effektivt och rättvist sätt får materiellt genomslag. 
 
Det är med hänsyn till rättsstatsprincipen av vikt att grundläggande mänskliga fri- och 
rättigheter ges såväl erkännande som materiellt genomslag i praktiken. Rättigheter av 
detta slag måste vidare genomdrivas effektivt, och dess genomdrivande skall inte  
vara beroende av ekonomiska förutsättningar. Rättviseskäl talar vidare för att så inte 
bör vara fallet, särskilt när staten är motparten.  
 
Det bör vidare inte göras skillnad på vari grundläggande rättigheter härleds eller 
regleras. Som det tidigare framgått finns en möjlighet till kvittning på tryck- och 
yttrandefrihetsområdet. Det finns flera skäl som talar för att rättighetskapitlet i RF inte 
bör behandlas annorlunda, även om det kan argumenteras för att 
kvittningsmöjligheten inom det tidigare området kan särskilt motiveras med hänsyn 
till särpräglade processuella förhållanden. 
 
Ett skäl till att inte behandla RF annorlunda är regeringens uttalanden om betydelsen 
av att rättighetskapitlet på motsvarande sätt som tryckfrihetsförordningen och 
konventionen fullt ut skall få genomslag. Samtliga områden ansågs vara av betydelse 
för att de fullt ut får genomslag i rättstillämpningen. Ett annat skäl är att det kan 
argumenteras för att det bör ses som mera allvarligt att en stat gör sig skyldig till en 
överträdelse av en grundläggande rättighet samt att problem med styrkeförhållanden 
ofta torde uppstå när staten är motparten. Argumenten vinner stöd i vad 
Europadomstolen uttalat i fallet Klauz mot Kroatien121 om att det är skillnad på att en 
stat gör sig skyldig till överträdelse av en grundläggande rättighet än om tvisten är 
mellan privata aktörer. Detta är en omständighet som domstolen menade måste  
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beaktas vid bestämningen av rättegångskostnaderna. I fråga om styrkeförhållandet 
noterade Europadomstolen vidare i fallet Stankiewicz mot Polen 122  klagandenas 
argument att staten alltid har tillgång till juridisk expertis och mer än tillräckliga 
ekonomiska medel, överskridande det enskilda har tillgång till, även om domstolen 
inte närmare berörde saken. Det torde finnas en avsikt med att domstolen noterade 
detta.  
 
 Även om uttalandena inte kan sägas utgöra ett krav på att rättegångskostnaderna 
måste modifieras när en rättighet i RF saknar sin motsvarighet i konventionen, kan 
uttalandena likväl sägas utgöra stöd för påståendet att ett ingrepp från staten bör ses 
som mera allvarligt än om ingreppet har skett av en enskild. I vart fall talar 
rättviseskäl för att enskilda som på befogade grunder söker komma i åtnjutande av en 
grundläggande konstitutionell rättighet, inte bör hamna i ett ekonomiskt och därmed 
juridiskt underläge i förhållande till staten på grund av bristande ekonomiska resurser.   
 
Sammanfattningsvis bör en särskild regel för rättegångskostnader vid 
konventionskränkningar även innefatta en kränkning av en rättighet i 
regeringsformen. Vid bedömningen av under vilka förutsättningar en modifiering av 
rättegångskostnaderna kan vara påkallad, bör ledning hämtas från vad som anförts om 
kränkningar av Europakonventionen. Det bör i vart fall krävas att en talan är grundad. 
Särskilt bör också beaktas en rättssökandes ekonomiska förutsättningar. Vid 
bedömningen av vad som utgör en grundad talan bör vad som anförts i fråga om 
konventionskränkningar  tjäna ledning. 

5. Konventionsrättslig utgångspunkt 

5.1 Europakonventionen 

5.1.1 Access to justice 

Definitionen av begreppet ”access to justice” är, enligt internationell och europeisk 
lagstiftning om mänskliga rättigheter, att den ålägger stater att garantera varje individs 
rätt till tillträde till domstol och i eller under vissa omständigheter till ett alternativt 
tvistelösningsprogram för att få hjälp när dessa fått sina rättigheter kränkta. Det är 
härigenom en rätt som möjliggör genomdrivandet av andra rättigheter. Tillgång till 
rättvisa  omfattar bland annat rätten till en rättvis rättegång i enlighet med artikel 6 
och rätten till ett effektivt rättsmedel i artikel 13 i Europakonventionen.  
 
Tillgång till rättvisa möjliggör således för enskilda att skydda sig själva mot ingrepp i 
deras rättigheter, för att kompensera civila oförrätter och hålla den verkställande 
makten ansvarig samt möjliggöra för enskilda att försvara sig själva i brottsliga 
förfaranden. Detta utgör en viktig aspekt av rättsstatsbegreppet och korsar över 
områdena civil- och förvaltnings- samt kriminalrätten. Tillgång till rättvisa är såväl en 
process som ett mål samt är avgörande för enskilda som söker tillgodogöra sig andra  
formella och materiella rättigheter.  
 

                                                   
122 Stankiewicz mot Polen. 
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Tillgång till rättvisa är således inte bara en rättighet, utan är också  central för att 
omvandla de grundläggande rättigheterna från teori till konkret verklighet.123 

5.1.2 Rättvis rättegång  

Rätten till en rättvis rättegång i artikel 6.1 i Europakonventionen ”fair hearing” och 
stundom ”fair trial” är en grundläggande rättighet. Den innehåller många viktiga 
principer. En av dessa är den grundläggande principen att bli hörd i en domstol, 
innebärande att denna ges möjlighet att lägga fram sin sak och framföra de argument 
som stödjer hans sak för att söka övertyga domstolen om det rättmätiga i sin sak. En 
annan är kravet på parternas likställighet i processen (”equality of arm”), något som 
är utmärkande för en rättvis rättegång. Här ställs krav på att en part inte skall gynnas 
på annan parts bekostnad.124  
 
 När det gäller domstolsförfarandet fordras 1) att domstolen är oberoende och opartisk 
2) att domstolen är inrättad enligt lag 3) att förfarandet är korrekt och rättvist mot den 
enskilde (”faire hearing”) 4) att förfarandet i allmänhet är muntligt och offentligt, men 
med möjlighet till vissa undantag härifrån, 5) att domstolsprövningen sker inom 
skälig tid 6) och slutligen att domen avkunnas offentligt.125 

 
5.1.3 Rätt till domstolsprövning 

För att de i konventionen garantierna för ett rättvist rättegångsförfarande skall bli 
effektiva måste det finnas en grundläggande rätt till domstolsprövning, eller som 
Europadomstolen utrycker det, en rätt till tillträde till domstol (”access to court”). 
Detta klargörande gjorde domstolen i fallet Golder mot Storbritannien.126 

 
Domstolen slår om rätten till tillträde till domstol i artikel 6.1  fast att principen att ett 
civilrättsligt anspråk måste kunna hänskjutas till en domare hör till de allmänt 
”erkända” grundläggande principerna, något som, enligt domstolen, också gäller den 
folkrättsliga principen som förbjuder de´ni de justice [rättsvägran]. Domstolen 
klargjorde att artikel 6.1 måste läsas i ljuset av dessa principer. Domstolen konstaterar 
också att kravet på ett rättvist, offentligt och skyndsamt förfarande i domstol inte är av 
något värde om inget sådant förfarande kommer till stånd. Den anför att rätten till 
tillträde till domstol konstituerar därför ett element som ingår i den garanterade 
rättigheten i artikel 6.1.127  

5.1.4 Rätt till ett effektivt rättsmedel  

I artikel 13 stadgas följande: 

                                                   
123 Handbook on Europien law relating to access to juctice. European Union Agency for 
Fundamental Rights and Council of Europé, 2016, s. 15-17 och 3(Hämtad 16 nov. 2016): 
http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_access_justice_ENG.pdf. 
124 Danelius H. Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 259-260. 
125 ibid. s. 161. 
126 ibid. s. 181-182 med hänvisning till fallet Golder. 
127 Golder mot Storbritannien, para. 35-36.  
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”Var och en, vars i denna konvention angivna fri- och rättigheter kränkts, skall ha 
tillgång till ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet och detta även om 
kränkningen förövats av någon under utövning av offentlig myndighet.” 
 
Artikel 13 innebär i stort att den som på rimliga grunder påstår sig ha blivit utsatt för 
ett konventionsbrott (”has an arguable claim”) har rätt till en prövning av sitt 
påstående inför nationell myndighet och där erhålla rättelse eller gottgörelse. För att 
detta rättsmedel skall anses som effektivt fordras att det medger en prövning som är 
tillfredställande och att rättsmedlet är praktisk och tillgänglig i den meningen att det 
erbjuder enskilda reella möjligheter att begagna det. Det fordras vidare att rättsmedlet 
leder till beslut inom rimlig tid och går att verkställa. Skulle ett rättsmedel utgöras av 
en möjlighet till skadestånd fordras att skadeståndet utgör ett effektivt rättsmedel.128  

5.1.5 Förhållandet mellan artikel 6 och 13 

Som kan utläsas ovan garanteras rätten till domstolsprövning, förutom i artikel 6.1, 
även i artikel 13. I fråga om en påstådd kränkning av denna rätt tillämpas emellertid 
artikel 6.1 i egenskap av att vara lex specialis och en ytterligare prövning av en 
kränkning enligt artikel 13 är inte påkallad. Vid andra aspekter av artikel 6.1 kan 
däremot även artikel 13 aktualiseras. Särskilt rätten till att få sin sak prövad inom 
skälig tid i artikel 6.1 kan här nämna.129 Ett utförligt resonemang av detta framgår av 
Kudla mot Polen.  
 
Europadomstolen slog i målet Kudla mot Polen fast att artikel 13 hädanefter skulle 
förstås så att det i varje konventionsstat skulle finnas ett effektivt nationellt rättsmedel 
för konventionskränkningar och att det primärt åligger dessa stater att genomdriva de 
grundläggande fri- och rättigheterna. Domstolen uttalade vidare att rätten till 
rättegång inom skälig tid skulle urholkas om inte enskilda först  kunde vända sig till 
nationell domstol för att få lindring. Att artikel 13 på så vis utgjorde en förstärkning 
av artikel 6.1.130  
 
Domstolen konstaterade att effekten av artikel 13 innebär ett tillhandahållande av ett 
inhemskt rättsmedel för att hantera substansen i ett tvistigt klagomål under 
konventionen och för att bevilja lämpliga lättnader. Det konstaterades vidare att 
konventionsstaternas skyldighet varierar beroende på typen av klagomål men att det 
rättsmedel som krävs måste vara effektivt både i praktiken och i lagen. Slutligen att 
effektiviteten inte innebär att en talan måste utfalla positivt för en klagande.131 I 
många tidigare fall har Europadomstolen inte ansett det nödvändigt när ett brott mot 
artikel 6.1 förelegat att även pröva artikel 13 då inte sällan för att omständigheterna i 
artikel 6.1 varit ämnade att konstruera en lex specialis i relation till artikel 13.  I 
exempelvis fråga om rätten till egendom aktualiseras artikel 6.1. I en sådan situation 
erbjuder artikel 6.1 ett längre gående skydd genom dess strängare förfaranderegler 
och därmed konsumeras kraven i artikel 13. I ett sådant fall finns inget rättsligt 
                                                   
128  Danelius H. Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 538-541. 
129 Kudla mot Polen, para. 146. 
130 ibid. 152. 
131 Kudla mot Polen, para. 57. 



 

 39 

intresse att pröva saken en gång till under artikel 13 vars krav inte är lika strikta som i 
artikel 6.1. Domstolen konstaterade att det i fråga om aspekten i artikel 6.1 om 
långsam handläggning finns emellertid inte en sådan överlappning och därmed ingen 
konsumtion av artikel 13, då rätten att få sin sak prövad inom rimlig tid och rätten till 
ett effektivt rättsmedel är två separata frågor. Trots att domstolen tidigare inte funnit 
anledning att även pröva artikel 13 i fall som rör långsam handläggning, omprövade 
den sin tidigare praxis på grund av den stora målansamling som årligen belastar 
domstolen i sådana fall, och med hänsyn till att de långvariga handläggningstiderna 
inom de nationella ordningarna kunde utgöra ett allvarligt hot mot rättssäkerheten. 
Domstolen valde därför att överge sin praxis och göra en separat prövning av artikel 
13 vid sidan av att den funnit en kränkning av artikel 6.1.132  
 
Domen innebar således en förstärkning av subsidiaritetsprincipen, innebärande att 
Europadomstolen skall tillgripas i andra hand för att kontrollera att staterna har tolkat 
konventionen på rätt sätt. Vidare att när ett klagomål rör långsam rättskipning och ett 
brott mot artikel 6.1 föreligger  görs en prövning även av artikel 13.  

5.1.6 Proportionalitetsprincipen 

Med hänsyn till att proportionalitetsprincipen skall genomsyra konventionen är det 
också av vikt för min framställning att i korthet även belysa denna princip. Principen 
innebär att de många åtgärder som till sin typ är förenliga med konventionen endast 
godtas om de är proportionerliga i den meningen att de står i rimligt förhållande till 
det intresse de ämnar tillgodose. Det motsatta förhållandet kan således, om åtgärderna 
är oproportionerliga i bemärkelsen att de är mera långtgående för ändamålet, innebära 
att de innefattar ett brott mot konventionen.133 

                                                   
132 Kudla mot Polen, para 146-149. 
133 Danelius H. Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 57. 
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6. Rättegångskostnadernas förenlighet med EKMR -
Europadomstolens praxis 
6.1 Praktiska hinder  

6.1.1 Inledning 

Europadomstolen har uttalat att rätten till en rättvis rättegång, som garanteras genom 
artikel 6 § 1, skall tolkas mot bakgrund av rättsstatsprincipen, en aspekt av 
rättssäkerhetsprincipen som kräver att tvistande parter skall ges ett effektivt 
rättsmedel som möjligör för dem att utöva sina medborgerliga rättigheter. 134  
 
Enligt domstolen har var och en vidare en rätt att i domstol lägga fram alla krav som 
har samband med deras rättigheter och skyldigheter. Rätten till tillträde till domstol är 
på så sätt ett element i artikel 6.1 och innebär en rätt att initiera förfaranden inför 
domstol i civila frågor.135 Domstolen har vidare uttalat att rätten till ett inhemskt 
rättsmedel måste vara ”praktisk och effektiv” i den meningen att den måste ge 
enskilda ”…en klar och praktisk möjlighet att bemöta en handling som interfererar 
med deras rätt”.136 
 
Europadomstolen har emellertid uttalat att rätten till tillträde till domstol inte är 
absolut och kan begränsas eftersom den till sin natur kräver statens reglering. 
Begränsningarna får enligt domstolen likväl inte ske på så sätt att rätten till domstol 
begränsas eller reduceras på ett sätt eller i en utsträckning som innebär att kärnan i 
rättigheten försämras.137 Domstolen har därför uttalat att processuella regler i sig eller 
på det sätt de tillämpas inte får utgöra ett hinder mot att ett tillgängligt rättsmedel tas i 
anspråk och mot att få en sak granskad med den efterföljande risken för att rätten till 
ett effektivt skydd av domstolen åsidosätts.138 
 
 Begränsningar får exempelvis bestå av säkerställande av säkerhet för att garantera en 
motparts rätt till rättegångskostnader och för god rättskipning. 139  För att en 
begränsning bestående i exempelvis en avgift skall anses tillåten fordras att det finns 
en rättvis balans mellan de legitima mål och de åtgärder staten vidtar för att uppnå 
målen, men också att det finns en rättvis balans mellan den individuella rätten att få 

                                                   
134 Se ex. Beles m.fl. mot Tjeckien, para. 49. I Fallet slog domstolen fast att de nationella 
domstolarna genom att inte pröva sakfrågan på grund av den särskilt restriktiva tolkning de 
gjort av den processuella regeln, hade de underminerat själva kärnan i den klagandes rätt till 
en domstol, som är en del av dennas rätt till en rättvis rättegång, och därmed kränkt artikel 
6.1, se para. 51-52, men också 50. 
135 Golder mot Storbritannien,  para. 36. 
136 Bellet mot Frankrike, para. 36. Tillgången till ett rättsmedel, att söka skadestånd, som 
hindras av lagregler kan utgöra ett brott mot artikel 6.1, para  25, 36-38. 
137 Philis mot Grekland, para. 59. 
138 Zvolsky och Zvolzka mot Tjeckien, para. 51. 
139 Tolstoy- Miloslavsky mot Storbritannien, para. 61. Se vidare fotnot 24. 
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ett anspråk prövat  och allmänna intressen för att inte försämra kärnan i rätten till 
tillträde till domstol. 140  
 
Ett annat exempel på en otillåten begränsning kan vara frånvaron av rättshjälp. I 
tvister om civila rättigheter och skyldigheter har Europadomstolen slagit fast att 
artikel 6.1 inte föreskriver ett åläggande för konventionsstaterna att bevilja 
rättshjälp.141 Detta till skillnad mot artikel 6.3 c, i vilken under vissa förutsättningar 
garanteras en rätt till rättslig hjälp i straffrättsliga förfaranden.142 En vägran att bevilja 
rättshjälp kan, enligt Europadomstolen, emellertid stundom utgöra ett hinder mot att 
tillträde till domstol möjliggörs. Detta kan aktualiseras när det föreligger 
advokattvång, eller i avsaknad av ett sådant tvång där en part får representera sig 
själv. I det senare kan komplexiteten i målet göra det omöjligt för parten att i 
praktiken tillvarata sin rätt. 143  
 
Problemet med oproportionerliga begränsningar av de garanterade rättigheterna 
illusteraras nedan genom ett antal fall från Europadomstolen.  

6.1.2 Rättshjälp  

I fallet Airey mot Irland hade en kvinna i flera år försökt erhålla äktenskapsskillnad, 
men i avsaknad av rättshjälp och på grund av sin dåliga finansiella situation 
misslyckades hon med att finna någon advokat som var villig att åta sig hennes fall. 
Domstolen konstaterade att äktenskapsskillnad är ett rättsmedel som finns i den 
irländska lagstiftningen och bör därför, när villkoren är uppfyllda, finnas tillgänglig 
för den enskilda.144  
 
Då äktenskapsskillnad endast kunde erhållas i Högsta domstolen var förfarandet både 
dyrt och komplext. Dessutom konstaterades att förfaranden av detta slag innehöll 
komplicerade rättsfrågor som måste avhandlas eller fakta fastställas, något som 
omfattade expertbevisning och många vittnen. Inte minst förekomsten av det 
känslomässiga engagemang som ofta är förenat med en sådan tvist, något som 
knappast kunde anses förenligt med den grad av objektivitet som krävs i domstol. Mot 
bakgrund av det anförda var det högst osannolikt att klaganden på ett effektivt sätt 
hade kunnat representera sig själv, något som också bekräftades av att alla 
förfaranden om äktenskapsskillnad i Irland de senaste åren hade ombesörjts av 
advokater. I fråga om att förfarandet var förlagd till Högsta domstolen ansåg 
domstolen att det i sig inte berättigade till rättshjälp, utan frågan om rättshjälp  var 
beroende av de särskilda omständigheterna i fallet. Klagandens rätt till tillträde till 
domstol i artikel 6.1 hade således kränkts.145  
 
Förfarandets komplexitet i förening med klagandens oförmåga att själv föra sin egen 
talan var således avgörande för bedömningen av om rättshjälp skulle beviljas.  

                                                   
140 Kreuz mot Polen para. 66-67. 
141 Airey mot Irland, para. 26. 
142 Se bland annat Airey mot Irland, para. 26. 
143  Airey mot Irland para. 24 och 26. 
144 ibid. para. 9 , 11 och 23. 
145 ibid. para. 24 och 26.   
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I fallet McVicar mot Storbritannien blev utgången däremot den motsatta. Till 
skillnad mot fallet Airey behandlade målet ett rättvist förfarande i allmänhet under 
artikel 6.1 att framlägga ett effektivt försvar då personen givits tillgång till domstol. 
Däremot gällde enligt domstolen samma principer här som tillämpades i fallet 
Airey.146 

Fallet rörde en klagande, som i den nationella domstolen varit svarande i ett 
ärekränkningsmål mot honom, och som nu åberopade ett antal omständigheter som 
enligt honom i avsaknad av rättshjälp inverkat på hans rätt till en rättvis rättegång,147 
för vilka redogörs för nedan genom domstolens bedömning. 

I fråga om att förfarandet varit förlagt i Högsta domstolen konstaterade 
Europadomstolen, i likhet med vad den anfört i fallet Airey, att det i sig inte kunde 
motivera rätt till rättshjälp, då det kan finnas fall där en klagande även i Högsta 
domstolen på ett effektivt sätt kan föra sin talan. Inte heller kunde bevisbördan i sig 
föranleda en automatisk rätt till rättshjälp. Bördan kompenserades här av att 
klaganden var en välutbildad och erfaren journalist som antogs kapabel att formulera 
övertygande argument till sitt försvar. Hans position i detta avseende ansågs 
jämförbar med klaganden i fallet Airey.148 Att viss bevisning hade uteslutits ansågs 
ligga klaganden till last då denna borde ha följt tidsplanen för rättegången, skulle det 
rått osäkerhet kring detta hade klaganden kunnat söka söka vägledning under 
utfrågningen.149 Inte heller ansågs lagen om förtal tillräckligt komplex, klaganden 
hade enkom behövt bevisa sanningshalten i sina påståenden.150 Det beaktades också 
att klaganden haft biträde av advokat, specialist i förtalsmål, i den inledande fasen. 
Bördan i form av ett känslomässigt engagemang ansågs skilja sig från fall som rör 
äktenskapsskillnad, något som reglerar rättsförhållandet mellan två individer och som 
kan få allvarliga konsekvenser för barn i familjen. Den känslomässiga bördan i 
förevarande fall ansågs därmed inte lika påtaglig.  Bördan var därför och med hänsyn 
till klagandens bakgrund och erfarenhet inte oförenlig med den grad av objektivitet 
som krävs i domstol.151 Sammantaget ansågs klaganden därför kunnat på ett effektivt 
sätt lägga fram sin sak och därmed inte förnekats en rättvis rättegång genom nekandet 
av rättshjälp. Det förelåg därför ingen kränkning av artikel 6.1.152 Avgörande för 
utgången var således klagandens utbildning och erfarenhet, genom vilka klaganden 
ansågs kapabel att föra ett effektivt försvar.  
 
På samma grunder som anförts ovan fann domstolen att de omständigheter som 
åberopats av klaganden inte heller innebar att en kränkning av rätten till yttrandefrihet 
hade ägt rum.153  
 

                                                   
146 McVicar mot Storbritannien, para. 5. 
147 ibid. para.51, där domstolen återger samtliga omständigheter. 
148 ibid. para. 52-53. 
149 ibid. para. 54. 
150 ibid. para. 55. 
151 ibid para. 60-61.	  
152 ibid. para. 62. 
153 ibid. para. 74-77 och 79. 
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Åläggandet av rättegångskostnaderna ansågs inte proportionerlig då något skadestånd 
inte yrkats och därmed inte utgått. Inte heller föreläggandet om förbud mot att återge 
påståendena, då de inte motiverats i onödan med tanke på allvaret i påståendena, vilka 
klaganden misslyckats med att bevisa deras sanningshalt. I den mån dessa 
begränsningar kan avskräcka från debatter var det motiverat med hänsyn till skyddet 
för anseende. Inte heller kravet på att klaganden till en väsentlig del måste bevisa 
sanningshalten i påståendena utgjorde en begränsning av hans yttrandefrihet. 154 
Europadomstolen anförde att i praxis göres en noggrann åtskillnad mellan faktiska 
påståenden och värderingar, där de senare inte går att bevisa. Domstolen påminde om 
att det krävs mycket för att befria massmedia från skyldigheten att kontrollera faktiska 
uttalanden.155 Inget i målet utgjorde ett brott mot artikel 10.156  
 
Genom att motivera åläggandet av rättegångskostnaderna med hänsyn till att 
skadestånd inte utdömts, lämnar domstolen öppet för möjligheten till en annan 
bedömning i fall där även skadestånd utdömts. Bedömningen kan i ett sådant fall ta 
sikte på den ålagda ekonomiska bördan i förhållande till klagandens ekonomi och 
övriga omständigheter. Detta kan sägas vinna stöd i det följande rättsfallet. 
 
Även fallet Steel och Morris mot Storbritannien rörde en rättvis rättegång, men med 
motsatt utgång mot fallet McVicar. I fallet har domstolen även knutit frågan om 
rättshjälp till en klagandes finansiella situation eller dess utsikter till framgång,  
utöver de som utvecklats i praxis tidigare, dvs vad som står på spel för klaganden, 
komplexiteteten i den aktuella lagen eller förfarandet samt en parts förmåga att på ett 
effektivt sätt representera sig själv. Domstolen poängterade emellertid att det inte är 
fråga om att genom offentliga medel tillförsäkra en total jämlikhet mellan parterna, så 
länge som varje part ges en rimlig möjlighet att lägga fram sin sak på ett sätt som inte 
innebär en betydande nackdel gentemot motparten.157Att en finansiell restriktion är 
möjlig framgår också av fallet Tolstoy- Miloslavsky nedan, vilken syftar till att 
upprätthålla en god rättsskipning i fall där personen saknar utsikt till framgång, men 
också för att säkra medel för en svarandes rättegångskostnader i händelse av om en 
kärande tappar målet.158 
 
Klagandena, som i huvudsak levde på bidrag från det allmänna, hade medverkat i en 
Green-Peace kampanj mot McDonalds.159 Klagandena hade under hela förfarandet 
vägrats rättshjälp, trots fallets längd och invecklade natur då rättshjälp inte beviljades 
i förtalsmål. De hade tvingats att föra sin egen talan och endast erhållit obetydlig hjälp 
pro bono från vissa advokater. McDonalds å sin sida hade företrätts av ledande 
jurister, vilka även haft flera medhjälpare, där de förstnämnda dessutom var erfarna 
på förtalslagstiftningen.160 Ett exempel på styrkeförhållandena är att klagandena inte 

                                                   
154 McVicar mot Storbritannien, para. 87. 
155 ibid. 80-84. 
156 ibid. para. 88. 
157 Steel och Morris mot Storbritannien, para. 61-62. 
158 Tolstoy-Miloslavsky mot Storbritannien, para. 61. 
159 Steel och Morris mot Storbritannien, para. 8-10. 
160 ibid. para. 15 -16. 
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ens kunde överkomma kostnaderna för de dagliga utskrifterna av förfarandet. 161  
Rättegången varade i 9 år och sex månader.162 
 
Domstolen uttalade att det är centralt för begreppet rättvis rättegång att en part inte 
nekas möjligheten att på ett effektivt sätt lägga fram sin sak inför domstol samt 
åtnjuta möjlighet till jämlikhet i förhållande till motparten.163  
 
Domstolen anförde att konsekvenserna för klagandena inte kunde jämföras med de 
som kan inträffa i familjemål, för vilket rättshjälp ansetts nödvändigt. Det skulle 
emellertid beaktas att den klagande inte själv hade inlett processen, men i målet hade 
agerat som svarande för att tillvarata sin rätt till yttrandefrihet, en rätt som i 
konventionen tillskrivs stor betydelse. Även svårigheterna för klaganden att 
överblicka de ekonomiska konsekvenserna beaktades, där trots att skadeståndet 
reducerats var det i förhållande till klagandenas ekonomi likväl kännbart, något som 
klagandena vare sig kunde förutse eller förvänta.164 

 
Komplexiteten i målet framgick av det omfattande materialet, att målet var mycket 
utdraget i tid med många ansökningar om interimistiska beslut, ett tidsmässigt 
utdraget överklagande, komplexa rättegångsfrågor, för vilka klagandena hade 
bevisbördan, som innefattade en stor mängd dokumentation och ett stort antal vittnen. 
Komplexiteten av vissa av sakfrågorna visade sig genom att juryn inte på ett korrekt 
sätt kunde bedöma och tillgodogöra sig dem.165 Fallet var även rättsligt komplext med 
många separata rättsliga bedömningar.166 
 
Avsaknaden av rättshjälp ansågs därför ha berövat klagandena rätten att på ett 
effektivt sätt framföra sin sak och därmed hamnat i ett oacceptabelt underläge i 
förhållande till motparten, varför rätten till en rättvis rättegång hade kränkts.167  
 
I fråga om förfarandet inneburit en kränkning av klagandenas yttrandefrihet gjordes 
följande uttalanden. Det anfördes att även små, förhållandevis informella individer 
och grupper som i sak inte kan tillföras epitetet journalister, skall omfattas av det 
skydd som anges i artikel 10, detta för att bidra till den offentliga debatten.168 Att det 
emellertid finns en gräns för detta skydd, särskilt när en persons eller ett företags 
anseende står på spel. Detta gäller även journalister vilka dock har en något större 
frihet i detta avseende.169 Det konstaterades att påståendena i de broschyrer som delats 
ut inte kunnat vederläggas av klagandena. 170  Multinationella företag måste vara 
beredda på en sträng och offentlig granskning av sin verksamhet. Det finns dock en 
gräns för, med hänsyn till aktieägare, anställda och samhällsekonomin i stort, vad 
sagda företag måste tåla. Därför måste även dessa få försvara sig och en viss 
                                                   
161 Steel och Morris mot Storbritannien, para 20. 
162 ibid.  para. 49. 
163 ibid. para. 59. 
164 ibid. para. 63. 
165 ibid. para. 65. 
166 ibid. para. 66. 
167 ibid. para. 72, men även 67-68 för utförligare diskussion av domstolen. 
168 ibid. para. 89. 
169 ibid. para. 90. 
170 ibid. para.92. 
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bevisbörda läggas på part som påstår något.171 Har ett sådant rättsmedel erbjudits är 
det emellertid av stor vikt att värna den öppna och offentliga debatten samt att 
förfarandet innehåller ett visst mått av rättvisa och jämlikhet.  I detta avseende 
hänvisades till resultatet av att rättshjälp inte beviljats under artikel 6.1. Enligt 
domstolen var även den olikhet i styrkeförhållandet, och de svårigheter klagandena 
stod inför, av vikt för proportionalitetsbedömningen av ingreppet i artikel 10. 
Klagandena hade i engelsk rätt möjlighet att välja mellan att dementera påståendena 
och be om ursäkt eller att gå till domstolen och bära bevisbördan utan rättshjälp. 
Emellertid, med beaktande av omfattningen och komplexiteten av uppgiften, ansåg 
domstolen inte att en korrekt balans ha existerat mellan behovet av klagandenas rätt 
till yttrandefrihet och behovet av att skydda McDonalds rättigheter och anseende. Det 
övergripande, allmängiltiga intresset av ett fritt informations- och meningsutbyte vad 
gäller inflytelserika kommersiella entiteter, och en potentiellt avskräckande effekt på 
andra, är också viktiga faktorer att beakta i denna kontext, med hänsyn till den 
legitima och viktiga roll som olika aktörer har i syfte att gynna den offentliga 
debatten. Avsaknaden av ett rättvist förfarande och ojämlikheten mellan parterna gav 
därmed upphov till ett brott mot artikel 10.172 
 
Mot bakgrund av bristen på ett rättvist förfarande och de oproportionerliga 
skadestånden i förhållande till skadan förelåg även en kränkning av artikel 10.173 
 
Fallet belyser de svårigheter som kan uppstå när det föreligger stora skillnader mellan 
parterna vad gäller ekonomisk styrka, och som i förlängningen leder till diametralt 
skilda förutsättningar att kunna tillvarata sina rättigheter inför en domstol. Det kan 
också sägas illustrera att ojämlika styrkeförhållanden mellan parter samt komplexitet i 
mål, inte får avskräcka människor från att utöva sina mänskliga rättigheter.  
 
Skälen att motverka en avskräckande effekt vägde betydligt tyngre än skälen att låta 
klagandena stå sitt kast för att de haft möjlighet att dra tillbaka sina påståenden och be 
om ursäkt och därmed undkomma den börda de fick bära. Den möjlighet klagandena 
hade kan möjligen jämföras med fall av förlikning. Domstolens bedömning att inte 
lägga en alltför stor vikt vid en sådan möjlighet är förenlig med dess tidigare 
förhållningssätt till förlikningsförfaranden. I fallet Dweer mot Belgien uttalade 
domstolen att förlikning, som är ett sätt att avsäga sin rätt till domstol, obestridligen 
har fördelar för både individen och rättsväsendet och står i princip inte i strid med 
artikel 6.1. Emellertid framhåller domstolen, med hänsyn till den stora betydelse som 
rätten till tillgång till domstol tillmäts, att dess fördelar inte förverkas enkom på den 
grund att en individ är part i en förlikning, uppnådd genom ett förfarande som är 
underordnat en domstol. Varje åtgärd eller påstådd kränkning av artikel 6 måste 
därför bli föremål för en noggrann granskning. I vart fall måste, som ett av flera 
villkor, avsaknaden av tvång uppfyllas, vilket grundas på frivillighet och 
rättsstatsprincipen.174  
 

                                                   
171 Steel och Morris mot Storbritannien, para 94. 
172 Steel och Morris mot Storbritannien, para. 95. 
173 ibid. para. 97- 98. 
174 Deweer mot Belgien, para. 49. 
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När det gäller den ekonomiska bedömningen för beviljande av rättshjälp har 
Europadomstolen i fallet Glaser mot Storbritannien uttalat att en klagande vars 
inkomster överstiger de finansiella kriterierna för beviljande av rättshjälp och som 
därmed hamnar utanför rättshjälpssystemet inte kan ha rätt till rättshjälp enligt 
konvention. Emellertid förutsätter detta, enligt domstolen, med hänsyn till vad som 
uttalats i fallet Airey, att bristen på rättshjälp inte berövar klaganden en effektiv 
tillgång till domstol i artikel 6.1. I förvarande fall var denna problematik inte för 
handen då klaganden hade haft representation under en väsentlig del av förfarandet. 
Att klaganden var missnöjd över kostnadernas storlek, utgjorde i sig ingen relevant 
omständighet för tillämpningen av artikel 6.1. Dessutom beaktades att klaganden på 
egen hand var förmögen att på ett effektivt sätt lägga fram sin sak.175 
 
I fallet Laskowska mot Polen har Europadomstolen utvecklat sin princip succesivt till 
att avse hela förfarandet med hänvisning till att huvudprincipen i artikel 6.1 är 
rättvisa. Domstolen betonar här vikten av att rättskipningen sker på ett rättvist sätt och 
att en part deltar i tvisten på ett effektivt sätt. Det kan därför, även om en part trots 
bristande stöd från en advokat och trots övriga svårigheter, lyckas med att framföra 
sin sak, frågan ändå uppstå huruvida förfarandet varit rättvist. 176 Att observera är att 
detta inte innebär att en rätt till en ovillkorlig kostnadsfri rätt till tillträde till domstol 
kan härledas ur artikel 6.1, vilket framgår av fallet Kreuz mot Polen.177 I Laskowska 
hävdade klaganden att hon genom att ha vägrats rätt till rättshjälp hade inte kunnat på 
ett effektivt sätt lägga fram sin sak och i strid med artikel 6.1 berövats rätten till 
tillträde till Högsta domstolen.178 
 
Fallet Laskowska kan jämföras med Handölsdalen Sami Village m.fl. mot Sverige 
som rörde fråga om rättshjälp på grund av mycket höga rättegångskostnader. 
Europadomstolen fann att klagandena, fyra samebyar som utgjorde en juridisk entitet 
inte var berättigade till rättshjälp, trots mycket höga rättegångskostnader. Klagandena 
hävdade i målet att de höga rättegångskostnaderna utgjort ett hinder mot att på ett 
effektivt sätt åtnjuta rätten till tillträde till domstol.179  
 
Domstolen uttalade att även om motsidan haft bättre ekonomiska resurser, målet varit 
mycket komplext med många inblandade, förfarandet pågått under lång tid och som 
säkerligen bidragit till högre kostnader så hade klagandenas rätt till rättvis rättegång 
och rätten till ett effektivt tillträde till domstol inte kränkts. Klagandena ansågs som 
helhet ha fått ett rättvist förfarande, bland annat för att de på ett tillfredsställande sätt 
kunnat lägga fram sin sak.180 Domstolen konstaterade också det inte gick att jämföra 
situationen för en juridisk entitet med en tvist mellan fysiska personer när det rörde 
bidrag från det allmänna.181  
 

                                                   
175 Glaser mot Storbritannien,  para. 98-99 och 101. 
176 Laskowska mot Polen, para. 54. 
177 Kreuz mot Polen, para. 59. 
178 Laskowska mot Polen, para. 3. 
179 Handölsdalen Sami Village m.fl. mot Sverige, para. 44. 
180 ibid. para. 59, för hela beslutet se para. 51-59. 
181 ibid. para. 56. 
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Europadomstolen skiljer således mellan en juridisk och en fysisk person i fråga om att 
bevilja rättshjälp. Domstolen har också uttalat att staterna får anses ha stor frihet att 
utforma sina rättshjälpssystem och att det inte kan ställas krav på att även juridiska 
personer skall ges möjlighet till rättshjälp.182 Den har även noterat att det saknas 
konsensus i frågan mellan konventionsstaterna och att ett stort antal konventionsstater 
saknar en sådan möjlighet i sin lagstiftning.183 Europadomstolen har slutligen funnit 
det inte stridande mot artikel 6.1 att vinstdrivande företag inte beviljas rättshjälp om 
det föreligger objektiva grunder i lagen för det, exempelvis att sådana företag genom 
reglerna för bolagsskatt kan dra av rättegångskostnader.184 
 
Avgörande för om juridiska personer kan beviljas rättshjälp eller ej, synes vara 
huruvida parten på ett tillfredställande sätt anses kunnat lägga fram sin sak. Detta 
framgår av domstolens resonemang. Att rättegångskostnaderna i sig är stora är inte en 
relevant faktor för bedömningen av artikel 6.1, vilket också tydligt framgår av fallet 
Glaser mot Storbritannien. 

6.1.3 Domstolsavgifter  

En annan form av begränsning som kan vara otillåten är domstolsavgifter eller 
begäran om säkerhet av en kärande för en svarandes rättegångskostnader. I fallet 
Tolstoy-Miloslavsky mot Storbritannien hävdade klaganden att hans rätt till tillträde 
till domstol i artikel 6.1 hade kränkts på grund av ett beslut från hovrätten om ett 
åläggande av en summa som säkerhet för svarandes rättegångskostnader vilket 
utgjorde ett villkor för upptagande av en överklagan.185 
 
Domstolen fann ett sådant krav legitimt för att svaranden skall få täckning för sina 
kostnader i händelse av att käranden inte fick bifall. Eftersom käranden saknade utsikt 
till framgång var den ställda säkerheten också av vikt för en god rättskipning. Kravet 
innebar vidare inte att kärnan till kärandens rätt till domstol försämrats då fallet hade 
prövats under en tid om 40 dagar i första instans där denna haft tillgång till all form av 
bevisning. Bristen på rättvisa hade dessutom av kommissionen avvisats som 
ogrundad. Dessa omständigheter var viktiga att beakta, då bedömningen om en 
eventuell oförenlighet med artikel 6.1 sker med beaktande av förfarandet i sin helhet.  
 
Även om beloppet var betydande och tidsfristen för betalningen mycket kort, 14 
dagar, fann domstolen inte beloppet som en orimlig uppskattning av svarandens 
kostnader i hovrätten, även mot bakgrund av att klaganden hade kunnat erlägga 
beloppet om denna hade fått mer tid på sig. Dessutom ansågs hovrättens bedömning 
ha grundats på en fullständig utredning, samt att det var klart att om klaganden inte 
saknat utsikter till framgång hade denna befriats från kravet. Klaganden hade inte 

                                                   
182 Granos Organicos Nacionales mot Tyskland, para. 53. 
183 Granos Organicos Nacionales mot Tyskland, para. 47. Med hänsyn till bland annat detta 
ansågs ett avslag på rättshjälp inte ha utgjort ett brott mot artikel 6.1 och rätten till tillträde till 
domstol, para. 53.  
184 VP Diffusion Sarl mot Frankrike. 
185 Tolstoj-Miloslavsky mot Storbritannien, para. 56. 
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kunnat motivera skälen för ansvar och skadestånd. Beslutet var således inte 
oproportionerligt och något brott mot artikel 6.1 inte för handen.186  
  
Kravet på en betydande summa för att säkra svarandes rättegångskostnader för 
hovrättsförfarandet hade således ett legitimt syfte, särskilt med hänsyn till att 
klaganden saknade utsikter till framgång. Domstolen lade vidare stor vikt vid att talan 
hade hörts under 40 dagar i första instans. Enligt domstolen skulle hela förfarandet 
beaktas. 
 
I fallet Kreuez mot Polen blev utgången den motsatta, detta trots att domstolen i 
föregående fall inte uteslutit möjligheten till en finansiell begränsning av enskildas 
tillgång till domstol, på de grunder som där anförts. Domstolen anför att bedömningen 
måste ta sikte på avgifternas storlek med hänsyn till de särskilda omständigheterna i 
fallet. Bland dessa var klagandes förmåga att betala avgifterna, och när i förfarandet 
en begränsning införts, väsentliga faktorer för huruvida en person kunnat nyttja sin 
rätt till tillgång till domstol. 187 
 
Klaganden hade i fallet tvingats att avstå från att inge en civilrättslig talan om 
ekonomiskt skadestånd mot staten eftersom denna inte hade kunnat överkomma de 
alltför höga domstolsavgifterna, trots att avgifterna till en väsentlig del satts ned.188  
 
Domstolen fann beloppet betydande, sett ur vanliga tvister, trots att det slutligen 
kraftigt reducerats.189 Den godtog inte att avgiften hade bestämts utifrån antagandet 
att klaganden genom sin avsikt att ge sig in i en affärsverksamhet borde ha förutsett 
kommande tvister och därmed i förväg säkrat medel för. Inte heller att de bestämts 
utifrån antaganden om en hypotetisk intjäningsförmåga snarare än fakta som 
levererats av klaganden.190 Den anmärkte på att klagandens invändning om hans 
oförmåga att överkomma avgiften avfärdats utan grund samt gjort antaganden om 
dennas finansiella ställning som inte vann stöd i materialet. Det anfördes också att den 
nationella domstolen i det polska systemet haft möjlighet att senare kräva in 
domstolsavgifterna när klagandens finansiella situation hade förbättrats, och hade 
därför inte behövt avbryta förfarandet i ett så tidigt skede. Avgiften var därför 
oproportionerlig och i strid med artikel 6.1. 191 
 
Huruvida en person kunnat nyttja rätten till tillgång till domstol i artikel 6.1 avgörs 
utifrån avgifternas storlek med beaktande av de särskilda de omständigheterna i varje 
fall. Avgörande faktorer är bland annat klagandens förmåga att överkomma avgifterna 
med hänsyn till sin ekonomiska kapacitet och därmed möjligheten att befrias från 
avgifterna samt när i förfarandet begränsningen har skett. Vad gäller det sistnämnda 
godtog domstolen inte att begränsningen införts i ett så tidigt skede. Häri ligger en 
avgörande skillnad i förhållande till Tolstoy-Miloslavsky. 
 

                                                   
186 Tolstoj-Miloslavsky mot Storbritannien, para. 61-67. 
187 Kreuz mot Polen, para. 59-60. 
188 ibid. para. 22-23 och 34. 
189 ibid. para. 62. 
190 ibid. para. 63. 
191 ibid. para. 64-67. 
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I Podbielski och PPU Polpure mot Polen hade klaganden inte kunnat fullfölja sin 
talan inför domstolarna eftersom dennas företag inte kunnat överkomma de krävda 
avgifterna.192  
 
Domstolen konstaterade att med tanke på den typen av överklagande och det faktum 
att en person redan fått sin sak prövad i första instans kan en strikt restriktion för en 
klagan till hovrätt vara tillåten. Restriktionen i förevarandefall var emellertid, till 
skillnad från den i fallet Tolsty-Miloslavsky, av ren ekonomisk natur, helt orelaterad 
till fördelarna med ett överklagande eller dess utsikter till framgång. En sådan 
restriktion måste därför, ur ett rättviseperspektiv, bli föremål för en särskilt noggrann 
granskning.193 Även om saken hörts under ett antal tillfällen och avgiften minskat 
betydande, tjänade avgiften, till skillnad mot fallet Tolsty-Miloslavsky inte syftet att 
skydda motparten mot oöverstigliga rättegångskostnader. Den utgjorde ingen 
finansiell barriär i syfte att motverka missbruk av rättssystemet mot oberättigade 
överklaganden. Huvudsyftet syntes istället varit att, genom avgiften, inbringa 
inkomster till staten. 194  Avgiften ansågs dessutom fortfarande vara för hög, och 
hänsyn hade inte heller tagits till klagandens erbjudande att delbetala avgiften, ej 
heller till att initialt erlägga en liten del av den.195 Att klaganden i efterhand varit 
förmögen att erlägga avgiften saknade, enligt domstolen,  betydelse för bedömningen 
av dennas förmåga att överkomma den. Av betydelse för bedömningen var istället 
tiden för överklagandet och tidsfristen för avgiftens erläggande. Avgiften utgjorde 
därför ett oproportionerligt hinder mot rätten till domstol i artikel 6.1.196  
 
Bedömningen i fallet blev således annorlunda mot fallet Tolstoy-Miloslavsky 
eftersom avgiften inte tjänade ett legitimt syfte då begränsningen var av ren 
ekonomisk karaktär och inte hänförde sig till förfarandet som sådant. Staten får 
således inte införa restriktioner för att öka sina inkomster. Att den enskilda hade fått 
tillgång till första instans inverkade inte på bedömningen, begränsningen måste ha ett 
legitimt syfte.  
 
Klaganden i fallet Stankov mot Bulgarien hade framgångsrikt tillerkänts skadestånd 
för olaga frihetsberövande, men trots det ålagts skyldighet att erlägga motsvarande 
närmare 90 procent av ersättningen i domstolsavgifter, vilken motsvarade den gillade 
delen av yrkandet.197  
 
Avgiften hade införts efter processens avslutande, och till skillnad mot tidigare fall 
inte utgjort en förutsättning för målets upptagande.198 Med hänvisningar till vissa 
domar mot Italien, vilka redogörs för nedan i fråga om rättegångskostnader, slog 
domstolen fast att en ekonomisk börda som åläggs en person i slutet av ett förfarande 
kan väl utgöra en otillåten begränsning.199 Det bör därför undvikas att ålägga en 

                                                   
192 Podbielski och PPU Polpure mot Polen, para. 3 och 65. 
193 Podbielski och PPU Polpure mot Polen, para. 65.  
194 ibid. para.66. 
195 ibid. para. 67. 
196 ibid. para.68-70. 
197 Stankov mot Bulgarien, para. 10-18 och 51. 
198 ibid. para. 53. 
199 ibid. para. 54. 
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alltför stor börda på enskilda som har befogade krav på skadestånd. Inte heller får 
rättegångskostnaderna vara så överdrivna att de utgjorde en orimlig begränsning av 
rätten till tillträde till domstol i artikel 6.1 och tillade att statens plikt att på ett adekvat 
sätt kompensera en överträdelse är av central betydelse för rättsstatsprincipen.200 
 
Även om klaganden hade kunnat minska kostnaderna genom att inte överdriva sitt 
anspråk, hade staten inte ifrågasatt beloppet. Eftersom klaganden olagligen hade 
frihetsberövats kunde den heller inte klandras för hur den värderar sin frihet. Att 
ideell skada i sig, och till och med för en advokat, är något svårt att bedöma då den 
varken fastslagits i lag eller finns en etablerad praxis kring och måste fastställas i 
efterhand.201 Systemet för domstolsavgifter har därför fått effekter, särskilt då kravet 
på att i förväg erlägga avgifter avskaffats, vilket eliminerat den försiktighetseffekt på 
vad ett sådant krav kan innebära för fordringsägare.202 Domstolen slog slutligen fast 
att även om ett krav på domstolsavgifter är förenligt med tanken om god rättskipning, 
innebar de praktiska svårigheterna att fastställa en sannolik ersättning för statens 
ansvar, sammantaget med den relativt höga och helt icke flexibla avgiften, en 
begränsning i klagandens rätt till tillträde till domstol som var oproportionerlig i 
förhållande till de annars legitima målen. Ett brott mot artikel 6.1 var därför för 
handen.203 
 
Avgiften ansågs således kunna utgöra en otillåten begränsning, trots att den ålagts i 
slutet av ett förfarande och trots att den är förenlig med god rättskipning. Avgiften 
bedöms således på samma sätt som rättegångskostnader.   
 
Domstolen synes lägga stor vikt vid att rättsläget varit oklart, vilket kan jämföras med  
vad advokatsamfundet yttrade i samband med SOU 2010:87. Den anförde att särskilt 
när den enskilda objektivt kan anses ha skälig anledning att föra en talan, och/eller 
målet bidrar till rättsutvecklingen, är det inte orimligt att staten åläggs att ersätta den 
enskildas rättegångskostnader helt eller delvis när en domstol finner en överträdelse. 
Enligt samfundet har enskilda med den nuvarande ordningen starkt bidragit till och 
bekostat rättsutvecklingen samtidigt som de fått betala statens rättegångskostnader. 
Det saknas därför, enligt samfundet, inte fog för påståendet att detta varit stötande.204  
 
I fallet  Perdigão mot Portugal hade rätt till respekt för egendom artikel 1 protokoll 1 
i Europakonventionen åberopats på grund av att avgifterna överskridit den utdömda 
expropriationsersättningen med 15000 euro.205  
 

                                                   
200 Stankov mot Bulgarien para. 55. 
201 ibid. para. 61-62. 
202 ibid. para. 65. 
203 ibid. para. 67. 
204 Advokatsamfundets remissvar till Justitiedepartementet, 27 juni 2011 R-2, s. 6-7. (hämtad 
1 dec. 2016): Advokatsamfundets remissvar till Justitiedepartementet, 27 juni 2011 R-
2011/612: (hämtad 15 dec. 2016): 
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/remissvar/3574
97_20110627155611.pdf 
205 Perdigao mot Portugal, para. 3 och 69. 
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För att artikel 1 protokoll 1 skulle kunna tillämpas med avseende på 
domstolsavgifterna, var det nödvändigt för domstolen att klassificera dem som en 
form av skatt. En sådan klassificering gjordes av domstolen då medlemsstaten hade 
angivit att avgifterna hade till syfte att bland annat delfinansiera rättssystemet och öka 
statens inkomster.206 
   
För bedömningen var det, enligt domstolen, av vikt att beakta den omständigheten att 
tvisten hade uppstått på grund av att staten hade berövat klagandena egendom och att 
i en sådan situation krävs en ”rättvis balans” innebärande att betalning av ersättningen 
står i rimlig proportion till värdet på fastigheten. Detta för att undvika att ingreppet i 
den enskildas rättighet blir allvarligt.207 Det var därför, trots ett för högt yrkat belopp 
vilket, enligt domstolen säkerligen lett till högre kostnader, inte tillräckligt som skäl 
att ålägga klaganden så höga kostnader att de resulterar i en total konsumtion av 
utdömd ersättning, i synnerhet inte i ett fall som detta.208  
 
Enligt domstolens uppfattning avsåg mängdöverklagandena avgiftens storlek och 
expropriationsfrågan hade redan lösts i första och andra instans.  Den nationella 
domstolen hade dessutom handlat utöver vad som fordrades i lagen och anlitat en 
expert, vilket inte varit nödvändigt i fallet. Vare sig klagandenas beteende eller de 
förfaranden som sattes igång kunde ligga klagandena till last och därmed inte heller 
motivera sådana höga kostnader, med hänsyn tagen till det belopp de erhållit som 
ersättning för expropriation.209 Klagandena ansågs ha fått bära  en alltför stor börda 
som störde den rättvisa balans som måste uppnås mellan det allmänna intresset i 
samhället och de grundläggande rättigheterna för den enskilda. En kränkning av rätten 
till respekt för egendom av artikel 1 protokoll 1 i Europakonventionen var därför för 
handen.210 
 
Fallet belyser vikten av att upprätthålla en rättvis balans mellan det allmänna och de 
enskildas intressen när rättegångskostnaderna bestäms. Att tvisten uppstått på grund 
av ett ingrepp från statens sida var  en omständighet som särskilt skulle beaktas när 
ersättningen bestäms. 
 
Domstolen synes inte ha velat lämna klagandena utan någon ersättning för 
egendomen, och inte heller acceptera de höga avgifterna som störde deras rätt, vilket 
hade skett om den endast hade nöjt sig med att konstatera att artikel 6.1 inte 
åberopats. Målet ägde rum i Grand Chamber, och det fanns två skiljaktiga som inte 
kunde finna ett säkert stöd för att tillämpa den ovan tillämpade artikeln. De ansåg att 
de höga avgifterna i enlighet med praxis skulle hänföras till artikel 6.1, men höll med 
om att majoriteten inte ex officio hade kunnat tillämpa den.211 Som det kommer att 
framgå av den kommande framställningen har artikel 1 protokoll 1 fortsatts att 
tillämpas parallellt med artikel 6.1 även i kommande rättsfall och även när det inte 

                                                   
206 Perdigao mot Portugal para. 61. 
207 ibid. para. 68. 
208 ibid. para. 74. 
209 ibid. para. 74-76. 
210 ibid. para. 78-79. 
211 ibid. para. 3, under avsnittet för de skiljaktiga meningarna.  
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rört expropriation av egendom utan när det rört höga rättegångskostnader som 
inneburit en betydande minskning av ett utdömt skadestånd för andra kränkningar.  
 
Klaganden i fallet G.R mot Nederländerna hade ansökt om uppehållstillstånd 
grundad på artikel 8 och samtidigt begärt att befrias från de lagstadgade avgifterna på 
830 euro, för prövningen av hans ansökan på grund av bristande ekonomiska resurser, 
men fått avslag.212  
 
Klaganden hade inte åberopat artikel 13, men eftersom omständigheterna kring artikel 
8 gav anledning till att denna inte haft rätt till ett effektivt rättsmedel tillämpade 
domstolen artikel 13 ex officio.213 
 
Först anförde domstolen att omfattningen av staternas skyldighet enligt artikel 13 
varierar beroende av typen av klagomål, men att det rättsmedel som krävs enligt 
artikeln måste vara ”effektivt.” Att ett effektivt rättsmedel kännetecknas av att det är  
tillgängligt både i praktiken och i lagen, särskilt i den meningen att dess utövande inte 
hindras omotiverat genom handling eller försummelser av den svarande staten.214 
 
Domstolen slog fast att det inte rådde något tvivel om att förfarandet för 
uppehållstillstånd var effektivt i lag, eftersom den kunde användas av klaganden, och 
var i stånd att ge denne resultatet att enligt nationell rätt ge honom rätt att uppehålla 
sig inom riket med sin familj. Frågan var om detta rättsmedel var effektivt i 
praktiken.215 
 
Även om frågan om domstolsavgifter hänfördes till artikel 6.1 på grund av sin 
ekonomiska begränsning av tillgång till domstol, fann domstolen emellertid, i 
huvudsak, att artikel 6.1 inte var tillämplig i fråga om lagligheten i en utlännings 
uppehållsrätt, eftersom dessa frågor uteslutande faller under den nationella offentliga 
rätten. Detta även om sådana förfaranden för övrigt innebär stora konsekvenser på 
privat- och familjelivet eller på utsikterna för att erhålla anställning. Däremot var de 
principer som utvecklats under artikel 6.1 relevanta för bedömningen då  artikel 6.1 
utgör lex specialis i förhållande till artikel 13, och den konsumerar den senare när de 
åberopade materiella rättigheterna är civila eller det är fråga om anklagelser om brott. 
Domstolen uttalade vidare att även om kraven i artikel 13 är mindre långtgående än 
de i artikel 6.1, är själva kärnan i artikel 13 att ett rättsmedel som det uttalas förstås i 
den meningen  att ett förfarande måste vara tillgängligt.216 
 
Omständigheterna i förevarande fall handlade enligt domstolen inte om avgifter i 
abstrakt mening eller nivån på dem, endast huruvida de hindrade klaganden från att 
söka erkännande av sitt tvistiga anspråk under artikel 8.217 
 

                                                   
212 G.R. mot Nederländerna, para. 11-15, 30-31, 27. 
213 ibid. para. 35-38. 
214 ibid., para. 44. 
215 ibid. para. 46. 
216 ibid. para. 47-50. 
217 ibid. para. 51. 



 

 53 

Domstolen noterade att det i lagen fanns en möjlighet till dispens från skyldigheten att 
erlägga en avgift under förutsättning att klaganden kunnat visa att den saknat 
möjlighet att framkomma med avgiften. Detta hade klaganden försökt göra genom att 
visa upp en kopia av hustruns försörjningsstöd, något som inte godtagits som 
tillräcklig bevisning för att styrka insolvensen och därför inte befriats från avgiften.218 
I detta avseende anförde domstolen att en förutsättning för att någon skall erhålla 
försörjningsstöd är att staten utrett att personen är berättigad till detta, något som 
staten har en långtgående möjlighet att göra. Det var därför överflödigt att klaganden 
måste styrka det som redan är styrkt. Den administrativa avgiften var med hänsyn till 
dessa omständigheter oproportionerligt stor i förhållande till familjens inkomst. Den 
oproportionerliga avgiften i förening med den överdrivna formalism som hade 
tillämpats, resulterade i att klaganden berövats rätten till tillträde till den 
administrativa domstolen, som omotiverat hindrat klagandens rätt till ett effektivt 
nationellt rättsmedel i artikel 13.219 
 
Domstolen tar inte ställning till huruvida avgiften som sådan är hög, utan tar istället 
sikte på relationen mellan klagandes betalningsförmåga och avgiftens storlek, vilken 
genom den överdrivna formalism hindrat en befrielse från avgiften och därmed att 
talan tas upp till prövning i strid med artikel 13. I objektiv bemärkelse kan den 
bestämda avgiften inte anses oöverstiglig, men sett till subjektiva omständigheter 
ansågs avgiften för hög i det aktuella fallet.  

6.1.4 Rättegångskostnader 

Under vissa förutsättningar omfattas frågan om rättegångskostnader av artikel 6.1.  Så 
är fallet om de yrkade rättegångskostnaderna är hänförliga till bakomliggande tvister 
som avser civila rättigheter och skyldigheter. I så fall utgör förfarandet avseende 
rättegångskostnaderna en fortsättning på de bakomliggande tvisterna och gäller 
därmed också fastställandet av civila rättigheter och skyldigheter. Frågor rörande 
rättegångskostnader bör således ses som en accessorisk del av den bakomliggande 
rättegången, förutsatt att den rör civila rättigheter, vilket också medför att artikel 6.1 
blir tillämplig även på regleringen av rättegångskostnaderna.220 
 
I ett antal domar mot Italien gjorde Europadomstolen vissa uttalanden om 
rättegångskostnadernas påverkan på rätten till tillträde till domstol och deras påverkan 
på ett kompensatoriskt rättsmedel i artiklarna 6 och 13. 
 
Det är enligt domstolen rimligt att i mål om långsam handläggning modifiera 
rättegångskostnaderna när enskilda, på grund av statens bristande effektivisering av 
sina rättssystem, tvingas söka ett kompensatoriskt rättsmedel i form av skadestånd. 
Det bör därför undvikas att i ett sådant fall, där enskildas krav är befogade, att lägga 
en alltför stor börda på dem. Domstolen finner det paradoxalt när staten som utdömt 
skadestånd för att kompensera en kränkning tar från ersättningen för att täcka 
kostnaderna för sin representation. Vidare bör rättegångskostnaderna inte heller vara 
så överdrivet höga att de leder till att enskilda avhåller sig från att söka skadestånd, 
                                                   
218 G.R. mot Nederländerna para. 52-53. 
219 ibid. para. 54-55 
220 Danelus H. Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 172 
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vilket kan vara i strid med artikel 6.1 om rätten till tillträde till domstol. Domstolen 
hänvisade i detta avseende till det polska systemet som möjliggör för enskilda att 
återfå viss del av en erlagd avgift för ett inledande av en domstolsprocess när 
klagomålet varit befogat.221  
 
En av domarna mot Italien är fallet Scordino mot Italien om långsam rättskipning och 
rätt till respekt för egendom, artikel 6.1 och artikel 1 protokoll nr 1 till konventionen. 
I fallet hade den ersättning som utdömts för exproprierad egendom med stöd av en s.k 
Pinto-lag  hade endast motsvarat tio procent av den ersättning som Europadomstolen i 
liknande fall brukade döma ut. Ersättningen uppgick till 2450 euro. Dessutom hade 
klagandena ålagts rättegångskostnader med 1834 euro. Den slutliga ersättningen 
utgjorde således 614 euro, vilket fördelat på varje klagande blivit 153.50 euro.222 
Klagandena åberopade därför artikel 6.1 och artikel 1 protokoll nr 1 till 
konventionen.223 
 
Domstolen fann att expropriationen hade varit lagenlig och inte godtycklig, men 
frågan var om klagandena hade fått bära en oproportionerligt stor börda inom ramen 
för ett lagligt berövande av egendom. Den fann att ersättningen var betydligt lägre än 
marknadsvärdet och reducerats med ytterligare 20 procent. Expropriationen hade i 
förevarande fall inte genomförts för en ekonomisk eller social reform eller av 
liknande omständigheter. Det förelåg därför inget legitimt mål som motiverade en 
mindre ersättning än marknadsvärdet. Den oproportionerliga börda som klagandena 
hade fått bära motiverades därför inte av ett berättigat allmänintresse eftersträvad av 
staten och ett brott mot artikel 1 protokoll 1 var därför för handen.224  
 
Enligt domstolen hade även klagandenas rätt till rättvis rättegång i artikel 6.1 kränkts 
genom att den lag som tillämpats stiftats långt efter det att processen om expropriation 
hade börjat och utan att retroaktiviteten rättfärdigats av ett allmänintresse, något som 
medfört att ersättningen väsentligen reducerats, trots att klagandena vid tidpunkten för 
expropriationen hade rätt till full ersättning.225  
 
I fallet angav domstolen vissa indikationer som i vid bemärkelse kan sägas 
karakterisera ett effektivt rättsmedel, vilka skulle vara avhängig upprättelsen i den 
typen av fall som det här var fråga om. Domstolen konstaterade emellertid först att 
den bästa lösningen är förebyggande, genom att staterna organiserar sina rättssystem 
på ett effektivt sätt så att domstolarna kan möta konventionskraven, innefattande 
                                                   
221 Apicella, para. 90 Cocchiarella, para. 92, Pizzati, para. 91,  Musci, para. 93,  
Mostacciuolo (nr. 1), para. 91, Mostacciuolo (nr 2) para. 90, Procaccini, para.90, Scordino, 
para. 201, Zullo, para. 94. Samtliga domar, vilka avgjordes i Grand Chamber, var mot Italien 
och meddelades 2006-03-29. Målen handlade om rättvis rättegång inom skälig tid enligt 
artikel 6.1 och rätt till egendom enligt artikel 1 första tilläggsprotokollet. I målen redogjorde 
domstolen för de krav som bör ställas på kompensatoriska rättsmedel vid långsam 
handläggning. Det fastställdes en tidsfrist på sex månader, inom vilken utbetalning av 
skadestånd senast skulle ske, från tiden för en verkställbar dom. 
 
222 Scordino mot mot Italien,  para. 3 och 165. 
223 ibid. para. 3. 
224 ibid. para. 99, 101-104. 
225 ibid. para. 126-133. 
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skyldigheten att höra mål inom rimlig tid. I detta avseende anförde domstolen att det 
bästa rättsmedlet är påskyndande av ett förfarande. Då detta i jämförelse med 
kompensation har den fördelen att den förhindrar successiva kränkningar i liknande 
fall och inte enbart reparerar i efterhand,  som exempelvis det  kompensatoriska 
rättsmedlet i den italienska lagen gör. Ett sådant rättsmedel är effektivt i den 
meningen att den påskyndar beslut från domstolen.226   
 
De kriterier eller indikationer domstolen angav som utmärkande för effektiviteten,  
lämpligheten eller tillgängligheten av ett rättsmedel är a) att en skadeståndstalan i sig 
prövas inom rimlig tid, 227 b) att ersättningen utbetalas omgående och i allmänhet 
senast inom sex månader från den dag beslutet om att tilldela ersättningen blev 
verkställbar,228 c) att tillvägagångssättet för en skadeståndstalan överensstämmer med 
principen om rättvisa garanterad i artikel 6,229 d) att regler för rättegångskostnader 
inte skall leda till att en alltför stor börda läggs på tvistande parter som har befogade 
krav, 230 e) och  att ersättningsnivån inte är orimlig i jämförelse med de nivåer som 
Europadomstolen i liknande fall utdömt.231  
 
I det sistnämnda avseendet  påpekade domstolen att när det gäller ekonomisk skada är 
de nationella domstolarna bättre rustade att bedöma dess existens och kvantitet. I 
fråga om ideell skada uttalade den emellertid att det finns en stark presumtion för att 
alltför långa förfaranden kommer att leda till ideell skada. Visserligen kan enligt 
domstolen handläggningen endast leda till liten ideell skada eller ingen alls, men där 
kan domstolarna behöva motivera sina beslut genom ange tillräckliga skäl.232  
 
Uttalandena i domarna mot Italien ger för handen att när enskildas krav är befogade 
bör ett för en rättighetskränkning utdömt skadestånd inte konsumeras av statens 
rättegångskostnader och därmed leda till att skadeståndet inte anses effektivt i strid 
med artikel 13. Det varnas vidare för risken för att enskilda som har befogade krav 
kan avhålla sig från att söka skadestånd om rättegångskostnaderna är orimligt  höga, 
något som kan utgöra ett brott mot artikel 6.1. Det första uttalandet synes ta sikte på 
frågan om att skadeståndet skall vara skäligt, tillräckligt, i förhållande till de ålagda 
rättegångskostnaderna, medan det senare uttalandet tar sikte på de fall där 
rättegångskostnaderna i sig är orimligt höga. Innebörden av det senare uttalandet har 
inte närmare belysts i dessa mål, men väl i efterföljande praxis från Europadomstolen, 
vilket framgår genom de efterföljande rättsfallen.  
 

                                                   
226 Scordino mot mot Italien, para. 82-83. 
227 ibid. para. 195. 
228 ibid. para. 198. Se vidare para. 196-197 där i sammanhanget påpekas att om en 
lagakraftvunnen dom blir liggande till nackdel för ena parten innebär detta att rätten till 
tillgång till domstol i artikel 6.1 blir illusorisk då ett verkställighetsförfarande i mål om 
långsam rättskipning utgör det andra steget i förfarandet och och den konstaterade rätten i 
själva verket inte blir effektiv före det att domen har verkställts. 
229 ibid. para. 200. 
230 ibid. para. 201. Det är fråga om samma uttalande som upprepats i samtliga domar mot 
Italien som beskrivits ovan. 
231 ibid. para.202-206 samt 2013. 
232 ibid. para- 203-204. 
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Uttalandena har för svenskt vidkommande inneburit att det i praxis införts en 
möjlighet till lättnader i rättegångskostnadshänseende för att tillgodose kravet på ett 
effektivt rättsmedel. Högsta domstolen har i NJA 2010 s. 363 och NJA 2012 s. 211 I 
och II i mål om långsam handläggning konstaterat att de svenska reglerna för 
rättegångskostnadernas fördelning måste tillämpas med hänsyn till kravet i artikel 13 
på ett effektivt rättsmedel. HD argumenterar för, särskilt i NJA 2012 s. 211 II, vikten 
av att ett skäligt skadestånd utgår, vilket kan ske genom att en enskild till viss del 
befrias från rättegångskostnaderna. En modifiering av kostnaderna vid en tillämpning 
av 18 kap. 4 § andra stycket RB. Som det tidigare framgått förutsätter emellertid en 
tillämpning av 4 § att en part åtminstone till viss del har fått bifall för ett anspråk.  
 
Högsta domstolen markerar även vikten av att rättegångskostnaderna modifieras för 
att enskilda inte skall yrka ett för lågt skadestånd. Europadomstolen talar istället om 
att enskilda inte skall avhållas från att söka skadestånd, vilket kan innebära ett brott 
mot artikel 6.1 och rätten till tillträde till domstol. Högsta domstolen för däremot inte 
ett resonemang kring artikel 6.1, utan påpekar endast riskerna för ett avhållande 
genom ett för lågt yrkat skadeståndsbelopp.  
 
I fallet Vlad m.fl mot Rumänien påpekade domstolen att även om det är upp till varje 
stat att, på grundval av de regler som gäller i dess rättsväsende, välja vilket procedur 
som bäst svarar mot kravet på effektivitet, bör den proceduren också vara förenlig 
med principen om rättvisa garanterad i artikel 6.1. Dessutom, uttalade domstolen, med 
hänvisning till fallet Scordino, att särskilda regler för rättegångskostnader, särskilt 
registreringsavgifter, bör vara lämpliga för att undvika att en alltför stor ekonomisk 
börda medför en orimlig begränsning i rätten att lämna in ett anspråk.233 Även detta 
fall rörde klagomål om långsam handläggning samt avsaknaden av ett effektivt 
rättsmedel för den långsamma handläggningen med åberopande av artiklarna 6 och 
13.234 
 
I fallet Stankiewicz mot Polen hade klagandena, trots framgång med sin civilrättsliga 
talan, ålagts att ersätta statens rättegångskostnader, varför de åberopade en kränkning 
av deras rätt till en rättvis rättegång.235 Åläggandet vann stöd i gällande polsk rätt, där 
en åklagarmyndighet som för talan för att tillvarata ett allmänintresse undantas från 
principen om den tappande partens kostnadsansvar.236 
 
Europadomstolen anmärkte på att domstolarna, trots möjligheten i både lag och praxis 
att under särskilda omständigheter ålägga staten skyldighet för rättegångskostnaderna, 
och trots att samtliga domstolar dömt mot åklagaren valt att inte göra det på den 
grunden att åklagaren uppträtt som allmän part. 237 Vidare noterade domstolen att 
åklagarmyndigheter  i grunden intar en priviligierad ställning i fråga om rättsliga 
kostnader. I detta avseende noterade domstolen även vad klagandena anfört att staten 
alltid har tillgång till juridisk expertis och mer än tillräckliga ekonomiska medel, 
överskridande det enskilda har tillgång till. 

                                                   
233 Vlad m.fl. mot Rumänien, para. 112. 
234 ibid. para. 94,  och 106. 
235 Stankiewicz mot Polen, para. 3. 
236 ibid. para. 27-33. 
237 ibid. para. 65-67. 
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Privilegiet åklagaren har kunde enligt domstolen motiveras med hänsyn till skydd för 
rättsordningen, men dess tillämpning bör, enligt domstolen, inte leda till att enskilda 
hamnar i underläge gentemot staten. Även den allmänna faktiska och rättsliga 
bakgrunden till målet får heller inte förbises vid bedömningen av om förfarandet varit 
rättvist.238 Med hänsyn till att målet var komplext samt att det var fråga om en 
substantiell summa pengar, ansågs klagandens beslut om att anlita professionell 
juridisk representation befogad. Inte heller var kostnaderna överdrivna i den 
meningen att de uppkommit på ett vårdslöst sätt eller utan att motiveras ordentligt. 
Det förelåg därför en kränkning av rätten till en rättvis rättegång i artikel 6.1.239 
 
Ett motsvarande fall för svensk del utgöres av pleniavgörandet NJA 2015 s. 374, ett 
mål om utmätning av egendom, vilken redogjorts för tidigare i framställningen, och 
där högsta domstolen istället för en tillämpning av Europakonventionen kom att 
grunda sin bedömning på regeringsformen. 
 
Både Europadomstolen och Högsta domstolen kräver, vid sin tolkning av artikel 6.1 
om rätten till en rättvis rättegång, således att det under vissa omständigheter, för att en 
part inte skall hamna i underläge mot staten, att en part får täckning för 
advokatkostnader även om staten uppträder som allmän part.  
 
I fallet Melox och Mox mot Frankrike hade klagandena tappat målet i sin helhet. 
Klagandena, en förening och en oberoende miljörörelse, hade begärt en 
ogiltigförklaring av ett beslut om att driva eller utöka någon form av viss farlig 
verksamhet.240 
 
En klagande hävdade att rättegången inte varit rättvis eftersom den hade ställts mot 
både ett företag och staten i samma mål. Domstolen konstaterade att även om två 
parter mot en kan sägas försvaga den tidigares position är det i sig inte tillräcklig för 
att stå i strid med principen om jämlikhet i artikel 6.1. Att detta är något vanligt i 
medlemsstaternas domstolar inom Europarådet, eller att en part i ett förfarande 
försvarar huvuddelar av liknande eller samtidiga intressen. Den slog fast att den 
omständigheten att olika parter försvarar ett eller flera gemensamma intressen inte 
nödvändigtvis innebär en nackdel för motpartens försvar. I fallet ansågs företaget som 
i processen anslutit sig till staten ha rätt till tillgång till domstol, då det administrativa 
beslutet utgjorde en rättslig grund som berörde företagets ekonomiska aktivitet. 
Dessutom hade klaganden själv åtföljts av en oberoende miljöorganisation. Att 
klaganden stod inför två ”jättar”, staten och det multinationella företaget, ansågs i sig 
inte tillräckligt för slutsatsen att klaganden per se hamnat i underläge. Klaganden hade 
heller inte påstått att den inte kunnat försvara sig på ett effektivt sätt.241 
  
Föreningen hävdade vidare att den inte bara straffats genom att vara den svagare 
parten, utan även åläggandet för den som tappande part att betala det multinationella 
företagets rättegångskostnader, då dess resurser var begränsade, vilket sannolikt 
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kunde få en avskräckande effekt för den att i framtiden fortsätta sin lagstadgade rätt 
att driva sådana processer. 
 
Hade artikel 6.1 varit tillämplig kunde det, enligt domstolen, inte uteslutas att 
omständigheterna kring detta kunde strida mot rätten till tillträde till domstol. I 
förevarande fall var detta emellertid inte aktuellt då klaganden hade haft möjlighet att 
överklaga beslutet om de ålagda kostnaderna och att den slutliga summan som 
klaganden förpliktades att betala endast utgjorde hälften av den ursprungliga summan, 
vilket visade på att staten hade beaktat klagandens begränsade resurser. 
Rättegångskostnaderna hade dessutom varit en moderat summa samt uppburits av 
föreningen och den anslutande miljörörelsen, dvs delats upp mellan två parter. En 
kränkning av artikel 6.1 var inte för handen.242 
 
Även i fallet Hoare mot Storbritannien var klaganden helt tappande i processen och 
hade ålagts skadeståndsskyldighet samt skyldighet avseende rättegångskostnaderna i 
en civilrättslig process mot honom.243 Han åberopade en kränkning av hans rätt till 
rättegång eftersom han ansåg att de ålagda rättegångskostnaderna berodde på en 
lagändring.244 
 
Domstolen fann  att det tydligt framgick av handlingarna att klaganden i själva verket 
var missnöjd med resultatet av förfarandet. I detta avseende påpekade domstolen att 
klaganden hade varnats av sitt ombud att det fanns en risk att han förlorade, men att 
denna beslutat att gå vidare i förfarandet. Dessutom att han avböjt att förlika i tron om 
att domstolarna skulle döma till hans favör.  Avgörande var emellertid att klaganden 
hade valt att fortsatt driva processen för att han befann sig i en god finansiell 
ställning. I detta avseende påpekade domstolen att hans situation bör särskiljas från 
den hos fattiga rättssökande som är skyldiga att betala avsevärda belopp som säkerhet 
för rättegångskostnader eller domstolsavgifter i den inledande fasen av förfarandet 
och därigenom beakta frågor om tillgång till domstol. Att sökanden i förevarande fall 
hade råd med juridiskt ombud under hela förfarandet då han besatt en betydande 
summa pengar och därför inte kunde sägas att hans rätt till domstol hade varit 
otillräcklig.  Tvärtom, ansåg domstolen, att det av klagandens argument inför de 
nationella domstolarna och hans inlagor framgick att han givits stora möjligheter att 
lägga fram sin sak. Sammantaget fanns därmed inget i målet som gav en antydan till 
att klaganden inte fått en rättvis rättegång. Något brott mot artikel 6.1 förelåg ej och 
talan ogillades som ogrundad.245 
 
De båda fallen visar att även en part som är tappande i sin helhet kan få 
rättegångskostnaderna modifierade i händelse av att kostnaderna är oproportionerligt 
höga i förhållande till den klagandes ekonomiska förmåga, att de skulle inverka på 
dennas rätt till tillträde till domstol.  
 

                                                   
242 MELOX och MOX mot Frankrike, para. 15-16. 
243 Hoare mot Storbritannien, para. 4-5. 
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Domstolen betonar vikten av att särskilja ekonomiskt starka individers situation från 
en mindre bemedlad rättssökandes. Detta särskilt när det gäller att möjliggöra ett 
tillträde till domstol i ett initialt skede, vilket också framgår av fallet Kreuz.  
 
Klagandes goda ekonomiska förmåga att driva en process var således av särskild 
betydelse för bedömningen. Domstolen noterade även att klaganden hade saknat 
utsikter i målet och avböjt att ingå en förlikning.  
 
I fallet  Klauz mot Kroatien  klagade personen över den enligt honom lindriga 
påföljden för en polisman som i tjänsten gjort sig skyldig till misshandel samt att det 
skadestånd klagande tilldömts för detta inte var tillräckligt och åberopade därför både 
artikel 3 och 13.  Domstolen kunde inte tillämpa dessa artiklar då klaganden inte 
iakttagit tidsfristen för klagan över artikel 3, och då artikel 13 inte kunde tillämpas 
separat på effektiviteten av skadeståndet. Inte heller kunde domstolen pröva om 
skadeståndet var effektivt med stöd av artikel 6. Däremot kunde artikel 6.1, som 
åberopats, tillämpats då rättegångskostnaderna i princip varit lika höga som 
skadeståndet. 246 
 
De ålagda rättegångskostnaderna för statens representation hade motsvarat närmare 
79 procent av den tilldömda ersättningen för en konstaterad misshandel, trots den 
fällande domen mot polismannen. Domstolen konstaterade att detta innebar en 
signifikant reducering av skadeståndet, trots att de nationella domstolarna 
otvivelaktigt accepterat att rätt till ersättning för ideell skada förelåg på grund av brott 
från staten. Detta var den centrala frågan i målet.247 
  
I likhet med fallet Stankov, konstaterade domstolen att en avsevärd ekonomisk börda 
som åläggs klaganden efter det att förfarandet avslutats väl kan utgöra en begränsning 
av rätten till tillträde till domstol i artikel 6.1. Dessutom konstaterade domstolen att 
även om kostnaderna i fallet Stankov rörde domstolsavgifter, är samma resonemang 
av betydelse för frågan om rättegångskostnader då kostnaderna även här avser utgifter 
för statens representation, genom Åklagarämbetet i tvistemål, och betalas ur 
statsbudgeten. Artikel 6.1 skulle därför tillämpas på de höga rättegångskostnaderna.248  
 
Med hänvisning till fallet Stankov anförde domstolen att  principen om den tappande 
parten, och relaterade regler därtill, kan betraktas som en begränsning av rätten till 
tillträde till domstol. Detta då principen innebär att en part ersätter en annan parts 
advokatkostnader  i proportion till framgång i målet och där värdet av kostnaderna är 
beroende av värdet av ett anspråk. Att en sådan begränsning i sig inte kan vara 
oförenlig med artikel 6.1. Däremot är summan av de ålagda kostnaderna mot 
bakgrund av de särskilda omständigheterna i ett givet fall avgörande för frågan om en 
part kunnat åtnjuta rätten till tillgång till domstol. Därefter konstaterades att principen 
om den tappande partens kostnadsansvar och därtill relaterade regler syftar till 
undvika onödiga tvister och orimligt höga rättegångskostnader genom att avhålla 
potentiella kärandena från  ogrundade åtgärder eller skicka in överdrivna påståenden 
utan att bära konsekvenserna. Det är således fråga om att undvika ogrundade tvister 
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och höga kostnader, regler vilka generellt, enligt domstolen, tjänar det legitima syftet 
att säkra en korrekt rättskipning och skydda andras rättigheter. Ett synsätt som också 
gäller till statens fördel i civila tvistemål där staten är en part och dess motpart har 
förlorat. Statens resurser skall, konstaterade domstolen, inte betraktas som 
obegränsade och även staten har rätt att åtnjuta skydd mot ogrundade tvister. 249  
 
Domstolen prövade om åläggandet för klaganden att ersätta statens kostnader för 
representation, genom Statens åklagarämbete, som var jämförbara med 
advokatkostnader oberättigat begränsat klagandes rätt till tillträde till domstol. I detta 
avseende, med hänvisning till Stankov, upprepade domstolen att ideell skada i sig är 
svår att bedöma och ofta kräver en utredning av tidigare liknande fall för att 
konstatera en rimlig summa. Domstolen hänvisade vidare till sina slutsatser i fallet 
Stankov, att den funnit ett brott mot artikel 6.1då regeringen inte visat att det fanns en 
utvecklad praxis rörande vad som utgör ett skäligt belopp och att klaganden där inte 
kunde klandras för det värde han tillskrev sin frihet. Så var fallet emellertid inte riktigt 
här, då det fanns vissa kriterier för att bedöma ideell skada i praxis i Kroatien, vilken 
klaganden haft tillgång till och kännedom om.250 Domstolen konstaterade emellertid 
att den största delen av klagandes anspråk avsåg ersättning för psykiskt lidande, för 
vilket det inte fanns riktlinjer eller praxis för att bedöma ett rimligt belopp. Emellertid 
fann domstolen det yrkade skadeståndet för psykiskt lidande troligen överdrivet med 
hänsyn till vad som brukar utgå för de allvarligaste brotten såsom dödsfall av 
anhöriga. Rättsläget var således inte helt oklart. Syftet med det överdrivna anspråket 
anfördes även vara att förebygga framtida tjänstefel, men enligt domstolen kunde 
detta inte beaktas då den  kroatiska lagstiftningen inte föreskrev straff (skadestånd) 
för en sådan sak. Då staten inte krävt ersättningen för ränta på rättegångskostnaderna, 
kom kostnaderna att motsvara 44 procent av den utdömda ersättningen. Även den 
totala ersättningen var mer än fördelaktig då även dröjsmålsränta på beloppet 
utgått.251 
 
Ett första konstaterande var att en sådan betydande minskning av ersättningen inte 
rättfärdigades av det överdrivna anspråket. Vidare att det utrymme högsta domstolen 
haft att fördela kostnaderna när en part är partiellt vinnande inte endast var kvalitativt 
utan även kvantitativt, en metod som också ger domstolen möjlighet att tilldela en 
part som lyckats i sak, men inte helt och hållet, ersättning för hela 
rättegångskostnaderna. Denna metod skulle, enligt domstolen, inte ha tillämpats 
mekaniskt och utan hänsyn till omständigheterna i klagandens fall, i synnerhet då  
tvisten rörde sig om ett brott från statens sida, och det inte rörde sig om en tvist 
mellan privata aktörer. Av särskild vikt var den fällande domen som, enligt 
domstolen, konstruerade en grundad talan, inte heller de vidtagna åtgärderna var 
obefogade. Det överdrivna anspråket hade inte föranlett staten ökade kostnader, då 
staten representeras av Riksåklagarämbetet, och inte en advokat, vars kostnader kan 
öka till följd av överdrivna anspråk. Rättegångskostnaderna fick därför inte heller på 
dessa grunder innebära en sådan minskning av skadeståndet. De 
handlingsdirigerande- och preventiva syftena kunde därför inte göras gällande här. 
Det ansågs också allvarligt att ersättningen hade minskat på grund av ett mindre fel 
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från klaganden, ett överdrivet anspråk, när staten i själva verket överträtt en av de 
högst rankade grundläggande bestämmelserna i konventionen, vilket utgjorde ett 
allvarligt fel. Beslutet ansågs oproportionerligt i förhållandet till syftet bakom regeln 
och tillämpningen i förevarande fall innebar en kränkning av klagandes rätt till ett 
effektivt tillträde till domstol i artikel 6.1.252 
 
Domstolen slog vidare fast att den ersättning som tillerkänts klaganden utgjorde hans 
skyddade egendom och åläggandet av rättegångskostnaderna, som innebar en 
betydande reducering av denna ersättning, i enlighet med fallet Perdigao samt de skäl 
som anförts ovan under artikel 6 utgjorde ett intrång i denna rätt, varför ett brott 
förelåg även mot artikel 1 protokoll nr. 1 till konventionen.253 
 
Regler för den partiellt tappande partens kostnadsansvar och de handlingsdirigerande- 
och preventiva syftena kan inte rättfärdiga en betydande minskning av ett utdömt 
skadestånd.  Utöver detta radar domstolen upp de omständigheterna i fallet vilka inte 
heller får leda till en sådan minskning, däribland när ett brott är begånget av staten 
mot en enskild, och det inte rör en tvist mellan enskilda är något som särskilt ska 
beaktas .  
 
Så länge den enskilda har grund för sin talan och dennas åtgärder är befogade får en 
betydande minskning inte ske, oberoende av hur högt skadestånd denna har yrkat. 
Den tappande eller den partiellt partens kostnadsansvar måste tillämpas med hänsyn 
till omständigheterna i det enskilda fallet. En utgångspunkt är att en betydande 
minskning överhuvudtaget inte får ske.  
 
Även i Fallet Cindric´och Beslic mot Kroatien var klagandena i den nationella 
domstolen helt tappande med avseende på sitt skadeståndskrav. 
 
I fallet hade klagandena riktat ett skadeståndskrav mot staten, för morden på sina 
föräldrar, med stöd av en så kallad ansvarighetslag, vilken håller staten ansvarig för 
skador till följd av dödsfall genom terrorhandlingar. Skadestånd hade utdömts, men 
domen upphävts i andra instans och klagandena ålagts att ersätta staten dess 
rättegångskostnader för representation genom Riksåklagarämbetet då handlingarna 
istället bedömdes vara  krigs- och inte terrorhandlingar och därmed inte ansågs 
omfattas av ansvarighetslagen. Högsta domstolen, som fastställt domen, hade 
emellertid i domen skrivit att handlingarna hade vissa likheter med 
terrorhandlingar.254  
 
I sin bedömning beaktade Europadomstolen den omständigheten att vid tiden för 
ingivandet av skadeståndsanspråket var rättsläget inte helt klart med avseende på vad 
som utgjorde krigsskador. Vid tiden före ansökan fanns även praxis där skadestånd 
hade utgått för mord under inbördeskriget. Mot den bakgrunden fann domstolen inte 
klagandenas anspråk på skadestånd som substanslöst eller oskäligt, inte heller deras 
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tro att handlingarna omfattades av ansvarighetslagen ansågs orimlig. De kunde inte ha 
förutsett hur handlingarna skulle bedömas.255  
 
Domstolen godtog vidare inte att staten hade bestämt sina rättegångskostnader enligt 
samma grunder som för advokatarvoden. I detta avseende fäste domstolen stor vikt 
vid att de enskildas motpart varit staten, representerad av Riksåklagarämbetet. I likhet 
med vad klagandena hade anfört konstaterade domstolen att då ämbetet finansieras 
med statsbudgeten, kunde ämbetet inte anses befinna sig i samma position som en 
advokat.256  En annan viktig faktor var att rättegångskostnaderna utgjort en tung börda 
i förhållande till klagandenas finansiella situation, med betydande inverkan på deras 
ekonomiska situation och försörjningsförmåga.257  
 
Högsta domstolens uttalande att de utövade brottsliga handlingarna haft vissa likheter 
med terrorhandlingar, det vill säga att definitionen av vad som utgör en terrorhandling 
var föremål för domstolarnas tolkning och att rättsläget vid den aktuella tidpunkten 
var oklart. Detta i kombination med att klagandenas motpart var staten och att 
rättegångskostnaderna inte var obetydliga i förhållande till klagandenas ekonomiska 
situation, fann Europadomstolen att åläggandet att betala de fulla kostnaderna 
utgjorde en oproportionerlig börda för klagandena. Domstolen fann därmed ett brott 
mot artikel 1 protokoll 1 till konventionen om rätten till egendom.258  
 
Domstolen fann att åläggandet av en avsevärd ekonomisk börda i slutet av ett 
förfarande, för statens representationskostnader för, precis som i tidigare fall, väl kan 
utgöra en begränsning av klagandens rätt till tillträde till domstol. På samma grunder 
som anförts under artikel 1 protokoll nr. 1 utgjorde åläggandet att stå samtliga 
kostnader även ett brott mot artikel 6.1.259 
 
Klagandena  i Tonsbergs Blad och Haukom hävdade brott mot artikel 10 på grund av 
det negativa resultatet i en dom mot dem  i en ärekränkningstalan av en person som 
hade porträtterats i en nyhetsartikel, i en tidning.260 Domstolen konstaterade att med 
hänsyn till den relativt ringa och begränsade graden av förtal i fråga och vikten av det 
allmänna intresset var den nöjd med att tidningen tagit tillräckliga steg för att verifiera 
sanningshalten i påståendena och handlat i god tro. 261  Inte nog med detta, 
konstaterade den, hade de klagandena fått försvara sitt fall i förtalsprocessen i tre 
instanser. Domstolen konstaterade utgången hade inneburit att påståendena 
nullifierats och klagandena ålagts skadeståndsskyldighet till käranden samt skyldighet 
att ersätta dennas rättegångskostnader, förutom sina egna. Resultatet hade blivit en 
överdriven och oproportionerlig börda, vilket kunde få en dämpande effekt på 
pressfriheten. Inskränkningen var inte nödvändig i ett demokratiskt samhälle och var 
oproportionerlig. Det förelåg därför ett brott mot artikel 10.262  
                                                   
255 ibid. para. 106-107. 
256 Cindric´och Beslic mot Kroatien, para. 108. 
257 ibid. para. 109. 
258 ibid. para. 110-11. 
259 ibid. para. 122-123. Se även 112-121 för hela resonemanget. 
260 Tonsbergs Blad och Haukom mot Norge, para. 3. 
261 ibid. para. 101. 
262 bid. para. 102-103. 



 

 63 

 
Domstolen betonar återkommande i sina fall att en åtgärd skall vara rimlig i 
förhållande till åstadkommen skada, exempelvis att inte ålägga skadestånd och 
rättegångskostnader när skadan inte är stor för att inte avskräcka från den allmänna 
och fria debatten. 
 
I fallet Ungvary och Irodalom KFT fann Europadomstolen att en civilrättslig, 
sanktion vidtagen mot en historiker som hade publicerat en vetenskaplig artikel om en 
domare i konstitutionsdomstolen, utgjorde en sträng påföljd. Detta ansågs utgöra ett 
ingrepp i yttrandefriheten i strid med artikel 10 i konventionen.  
 
De nationella domstolarna hade i processen ålagt historiken en ansenlig summa 
pengar i skadestånd och rättegångskostnader. Då rättelse redan hade beordrats av de 
nationella domstolarna, fann Europadomstolen de efterföljande sanktionerna inte 
absolut nödvändiga. Domaren/käranden skulle inte ha erbjudits ett ytterligare 
rättsmedel, som han dessutom misslyckats med att göra anspråk på i en lämplig 
form. 263  Europadomstolen påkallade stor noggrannhet när åtgärder vidtas eller 
sanktioner utdöms då detta kan leda till att pressen avskräcks från att ta upp 
information av allmänt intresse. Därför måste, enligt domstolen, ersättning som åläggs 
vara proportionerlig till den (moraliska) skada som åstadkommits av en klagande 
ifråga. I sammanhanget hänvisade domstolen till Morris mot Storbritannien.264 
 
Av fallet framgår att sanktioner i form av skadestånd och rättegångskostnader måste 
meddelas i proportion till den skada som uppkommit för att undvika en avskräckande 
effekt. Sanktionen i förevarande fall ansågs inte nödvändig.  
 
I fallet Zubac mot Kroatien hade den klagande först angivit ett värde på föremålet i 
tvisten, men senare under processen tillåtits att ange ett betydligt högre värde, utan att 
samtidigt ändra sin fordran. Detta föranledde att domstolsavgifterna och 
rättegångskostnaderna blivit avsevärd högre för klaganden vars talan kommit att 
ogillas. Därefter hade Högsta domstolen, på grund av den ändring som klaganden 
gjort, avvisat överklagan samtidigt som den fastställt föremålets värde till det först 
angivna, avsevärt lägre värdet.265 
 
Europadomstolen konstaterade att underrätterna hade accepterat det högre värdet och 
dessutom bestämt rättegångskostnaderna efter detta. Första instans, vars beslut 
fastställts av hovrätten, hade misslyckats med att fastställa värdet på föremålet.266 
Domstolen upprepade att risken för eventuella misstag som gjorts av en statlig 
myndighet måste bäras av staten, och fel får inte åtgärdas på bekostnad av den 
berörda personen. Att högsta domstolen i det aktuella fallet, trots sin kännedom om 
samtliga omständigheter i klagandens fall, och det påstådda misstaget av 
underrätterna, tolkat relevanta förfaranderegler på värdet av föremålet för tvisten på 
ett överdrivet formalistiskt sätt. Detta medförde att bördan av underrätternas misstag 
placerades på klaganden, som vid tidpunkten inte längre hade möjlighet att utmana de 
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uppkomna kostnaderna som ålagts denna. Genom att placera bördan av fel som 
begåtts av de lägre domstolarna på bekostnad av klaganden, agerade Högsta 
domstolen i strid med den allmänna principen om rättvisa förfaranden i artikel 6 1, 
och därför inkräktat på den klagandes rätt till tillträde till  domstol. Det förelåg därför 
en kränkning av artikel 6.1 i konventionen.267 
 
Fel begången av staten får således inte avhjälpas på bekostnad av en enskild och 
därmed leda till ökade rättegångskostnader eller avgifter för en enskild.  

6.1.5 Sammanfattning av Europadomstolens praxis och kraven i EKMR 

Rätten till en rättvis rättegång skall enligt Europadomstolen tolkas mot bakgrund av 
rättsstatsprincipen, en aspekt av rättssäkerhetsprincipen innefattande ett krav på 
tillhandahållande av ett effektivt rättsmedel som gör det möjligt för tvistande parter 
att göra sina medborgerliga rättigheter gällande. Var och en har rätt att på ett effektivt 
och praktiskt sätt initiera förfaranden och lägga fram sina civila anspråk inför domstol 
och ha en klar och praktisk möjlighet att bemöta en handling som interfererar med 
deras rätt. Rätten till tillträde till domstol kräver emellertid till sin natur statens 
reglering och kan därför underkastas begränsningar. En begränsning får emellertid 
inte ske på ett sätt eller i en utsträckning att kärnan i rättigheten försämras.  
 
Det har anförts att begränsningar får ske för att skydda parter mot ogrundade anspråk 
och för att säkerställa en god rättsskipning, dvs att syftet måste vara legitimt. En 
begränsning måste dessutom vara proportionerlig. Som otillåtna begränsningar har 
bland annat angivits höga domstolsavgifter och rättegångskostnader, men också att 
rättshjälp inte beviljats när en sådan varit påkallad. 
 
Beträffande frågan om rättshjälp har Europadomstolen uttalat att principen i artikel 
6.1 är rättvisa och därför måste förfarandet som helhet beaktas vid bedömningen av 
frågan om rättshjälp. Här har det anförts ett krav på att rättskipningen sker på ett 
rättvist sätt och att en part deltar i tvisten på ett effektivt sätt. Detta innebär att även 
om en klagande trots svårigheter lyckats försvara sig, kan frågan ändå uppstå om 
förfarandet i sin helhet varit rättvist. I fallen har domstolen beaktat fallets komplexitet 
och vad som står på spel för klaganden. I yttrandefrihetsmål är det istället vikten av 
yttrandefrihet vilken i konventionen tillskrivs stor betydelse, som är avgörande. I 
sådana fall skall beaktas att den enskilda inte själv initierat förfarandet,  utan deltar 
deltar i processen för att i en vidare bemärkelse tillvarata rätten till yttrandefrihet.  
 
Den ekonomiska bedömningen innebär att en part som inte uppfyller de ekonomiska 
kriterierna för rättshjälp inte kan härleda en rätt i konventionen till rättshjälp. Trots 
detta får avsaknaden av rättshjälp likväl inte innebära att kärnan till rätten till tillträde 
till domstol försämras, vilket innebär att det inte är uteslutet att rättshjälp kan utgå 
även i ett fall där de ekonomiska kraven inte är uppfyllda. 
 
I fråga om fall där skadestånd utgått och artikel 13 är tillämplig, exempelvis när det är 
fråga om brott mot rätten till rättegång inom rimlig tid i artikel 6.1 eller att en annan 
bestämmelse av materiell karaktär är tillämplig, måste kravet på ett effektivt 
                                                   
267 Zubac mot Kroatien, para. 39-41. 
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rättsmedel beaktas vid bestämningen av rättegångskostnaderna. I en sådan situation 
där enskilda på befogade grunder tillerkänts skadestånd måste reglerna för 
rättegångskostnader tillämpas så att ett utdömt skadestånd är att anses som effektivt. 
När ersättning har utgått för att kompensera en kränkning bör kostnader för statens 
representation inte leda till att det tas från denna ersättning som att ett utdömt 
skadestånd inte kan anses effektivt. Inte heller bör rättegångskostnaderna vara så 
orimligt höga att de riskerar att kärnan i artikel 6.1 skadas. I detta avseende skall, när 
enskilda på befogade grunder, begagnar ett rättsmedel, exempelvis söka skadestånd 
eller få ett ett annat anspråk prövat, rättegångskostnaderna inte vara så höga att en 
prövning inte kommer till stånd eller att en prövning inte sker på ett effektivt eller 
rättvist sätt. Det är en princip som slogs fast i domarna mot Italien i mål om långsam 
handläggning, men som senare kommit att preciseras i efterföljande domar vid olika 
rättighetskränkningar. Rättegångskostnader eller andra avgifter får exempelvis inte 
leda till att ett utdömt skadestånd eller en expropriationsersättning reduceras i 
betydande omfattning eller att en part som är tappande i sin helhet åläggs en orimlig 
börda när talan på grund av de särskilda omständigheter i ett fall anses grundad. Även 
enskildas ekonomiska förmåga skall beaktas i rättegångskostnadshänseende. 
 
Enligt Europadomstolen prövas frågor om orimligt höga avgifter och 
rättegångskostnader normalt under artikel 6.1 och inte artikel 13 då kraven i den 
förstnämnda är strängare till förmån för enskilda, vilken konsumerar kraven i artikel 
13. Artiklarna är på så sätt överlappande i den meningen att båda reglerar rätten till att 
få en tvistig fråga prövad i domstol. I de fall där en enskild inte omfattas av skyddet i 
artikel 6.1, exempelvis för att denna söker uppehållstillstånd, tillämpas istället artikel 
13 i fråga om de ålagda kostnaderna eller avgifterna inneburit ett hinder mot att få en 
sak prövad i domstol och därmed begagna ett rättsmedel. Vid bedömningen av artikel 
13 kommer prövningen däremot ske mot de principer som utvecklats inom ramen för 
artikel 6.1 för att kunna tillgodose kravet på ett effektivt rättsmedel. I en sådan 
situation kan domstolen komma fram till att avgifterna utgjort ett hinder mot att få 
tillträde till domstol och att där få tillgång till ett rättsmedel. Ett rättsmedel anses då 
inte varit tillgängligt i praktiken även om det varit det i lagen och därmed inte 
effektivt.  
 
Oftast när orimligt höga rättegångskostnader eller andra avgifter utgjort en kränkning 
av artikel 6.1, har domstolen samtidigt, och på samma grunder, bedömt dem även som 
utgörande av brott mot artikel 1 protokoll nr 1 till konventionen om rätten till respekt 
för egendom.  
 
Vid prövningen av huruvida ålagda rättegångskostnader eller avgifter utgjort en 
orimlig begränsning av rätten till ett effektivt tillträde till domstol och ett rättvist 
förfarande, tar Europadomstolen hänsyn till avgifternas eller rättegångskostnadernas 
storlek mot bakgrund av de särskilda omständigheterna i varje fall. Huruvida en talan 
är grundad är inte alltid beroende av utgången i målet. En talan kan således vara 
grundad även om en enskild i målet är tappande i sin helhet. Vad som kan konstruera 
en grundad talan är istället de särskilda omständigheterna i ett fall.  
 
I fall där enskildas krav är grundade och deras åtgärder befogade har domstolen anfört 
att regler för rättegångskostnader inte får tillämpas mekaniskt och utan att tillräcklig 
hänsyn tas till de särskilda omständigheterna i en klagandes fall. Vidare skall beaktas 
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att staten är motparten och att dess utgifter betalas ur allmänna medel samt att dess 
utgifter för juridisk representation inte kan jämställas med fall där representationen 
sker medels advokat. Här skall också beaktas att statens kostnader inte ökar på grund 
av ett överdrivet anspråk. Att staten är en juridiskt och ekonomiskt starkare motpart är 
också argument som förts av enskilda och som domstolen noterat. Av särskild 
betydelse i rättegångskostnadshänseende är också att en en kränkning är begången av 
staten mot en individ än om det är fråga om en tvist mellan enskilda. Även den 
omständigheten att staten, genom domstolarna i ett förfarande, gjort fel får inte leda 
till att felet avhjälps på bekostnad av enskilda och därmed öka deras kostnader. 
 
I de fall klaganden är tappande i sin helhet resonerar Europadomstolen på samma sätt 
i fråga om rättegångskostnader. Den omständigheten att rättsläget varit oklart på 
grund av att en rättsfråga varit tvungen att underkastas domstolstolkning, har ansetts 
stipulera en grundad talan. Detsamma gäller när en domstol i sina domskäl uttalat att 
en viss rättsfråga har likheter med den av klaganden åberopade rättsfrågan. Även den 
omständigheten att rättegångskostnaderna varit orimligt höga i förhållande till den 
klagandes finansiella situation och den ekonomiska bördans inverkan på 
försörjningsmöjligheterna beaktas som en omständigheter vid sidan av en grundad 
talan. 
 
När en tvist utspelar sig mellan enskilda rättssubjekt och en part är tappande i sin 
helhet kan frågor om rätten till en rättvis rättegång aktualiseras. I detta fall beaktas 
särskilt rättegångskostnadernas effekter på den tappande partens möjlighet till ett 
effektivt och rättvist försvar med hänsyn till dennes ekonomiska resurser. I detta 
avseende kan det vara påkallat att modifiera rättegångskostnaderna så att en alltför 
tung börda inte åläggs en enskild tappande part om den har begränsade ekonomiska 
resurser.  
 
Domstolen har däremot poängterat vikten av att mindre bemedlade rättssökandes 
tillgång till ett initialt förfarande beaktas och att deras situation skall särskiljas från 
bättre bemedlade enskilda. Domstolen menar att en bättre bemedlad part, som valt att 
driva sin sak i samtliga instanser och förlorat, inte kan anses ha fått sin rätt till tillgång 
till domstol kränkt. Även det faktum att klaganden saknat utsikter till framgång och 
avböjt förlikningsmöjligheter har beaktats, men särskild tyngd har legat på den 
ekonomiska förmågan.  
 
Europadomstolen behandlar frågan om rättegångskostnader på samma sätt som 
domstolsavgifter när dessa kostnader och avgifter har ålagts en part i slutet av ett 
förfarande då i båda fallen aktualiseras frågan om kostnader för statens representation 
och att statens kostnader täcks ur allmänna medel. I fråga om avgifter har 
Europadomstolen anfört att av särskild vikt är storleken på avgifterna med hänsyn till 
de särskilda omständigheterna i fallet, däribland klagandens möjlighet att överkomma 
avgifterna och därmed också möjligheten till befrielse. En avgift som syftar till att öka 
statens inkomster anses inte ha ett legitimt syfte. I ett sådant fall fordras ur ett 
rättviseperspektiv en särskild noggrann granskning, även om saken hörts i första 
instans. 
 
Även ett krav på ställande av säkerhet måste ha ett legitimt syfte och summan vara 
proportionerlig. Ett krav på ställande av säkerhet är legitimt om det syftar till att 
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skydda en svarande mot rättegångskostnader, särskilt om käranden saknar utsikt till 
framgång men också med beaktande av att denna fått tillgång till en första instans. 
Även om beloppet är betydande och betalningstiden kort, kan en säkerhet i ett sådant 
fall anses som proportionerligt om beloppet utgjort en rimlig uppskattning av de 
förväntade rättegångskostnaderna. Detta gäller även om käranden hade kunnat erlägga 
säkerheten om den fått mera tid på sig.  
 
Som framgått är frågan om rättegångskostnader av betydelse inte endast i mål om 
långsam handläggning vilket var fråga om i de första domarna om 
rättegångskostnader vilka meddelades mot Italien. Genom domstolens efterföljande 
praxis har det visat sig att frågan om orimligt höga rättegångskostnader är av 
betydelse även vid andra rättighetskränkningar och skall beaktas även vid dessa.  
 
Det är tydligt att det inte är utgången i ett mål som är alltid är av betydelse för 
Europadomstolens bedömning av rättegångskostnaderna, utan huruvida en talan kan 
anses grundad på grund av olika omständigheter  

7. Avslutning och slutsats  

7.1 Utgångspunkter 
 
Syftet med uppsatsen har varit att utreda om det utifrån Europakonventionens krav 
finns förutsättningar för att utforma en regel som under vissa förutsättningar ger 
enskilda bättre möjligheter att på ett billigare och enklare sätt hävda sina rättigheter.  

7.2 Slutsats och analys 
 
Som framgått av kapitel 4 och även kapitel 6 har i svensk rättspraxis, med stöd av 
uttalandena i domarna mot Italien, införts en möjlighet till att i vissa fall modifiera 
rättegångskostnaderna. Det är närmast fråga om att svenska domstolar i vissa 
situationer kan göra en mera förmånlig bedömning av 18 kap. 4 § andra stycket RB 
för att på så vis uppfylla kravet på ett effektivt rättsmedel i artikel 13 i EKMR. Det 
har också framgått att detta förutsätter att en part åtminstone haft viss framgång med 
sitt anspråk. I en situation där en domstol funnit att staten överträtt en 
konventionsbestämmelse, men där skadestånd inte utdöms, en situation som omfattas 
av 18 kap 1 § RB, medger denna regel inte lättnader i rättegångskostnadshänseende. I 
en sådan situation anses en part tappande på grund av utgången i målet, dvs då 
skadestånd inte utdöms. Det finns ingen möjlighet enligt rättegångsbalkens regler att i 
en sådan situation att frångå rättegångsbalkens regler. Högsta domstolen har vidare 
inte resonerat kring en sådan möjlighet i den praxis som presenterats inom ramen för 
detta arbete.  
 
Av den praxis som presenterats från Europadomstolen kan det däremot konstateras att 
en enskild under vissa särskilda omständigheter kan få sina rättegångskostnader 
modifierade. Det kan också konstateras att Europadomstolen i högre utsträckning 
beaktar den omständigheten att staten är motparten, tvisten rör en kränkning från 
statens sida samt den omständigheten att statens representationskostnader täcks ur 
allmänna medel, något som domstolen upprepade gånger konstaterat skall beaktas vid 
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bestämningen av rättegångskostnaderna i den meningen att enskilda inte skall åläggas 
en alltför tung ekonomisk, när de på befogade grunder söker skadestånd eller vill få 
ett annat anspråk prövat.  
 
En väsentlig skillnad mot de svenska reglerna och svensk rättspraxis är att det av 
Europadomstolens praxis framgår att även en part som är tappande i sin helhet kan i 
vissa fall anses kunna få sina rättegångskostnader modifierade. Det kan handla om fall 
där rättsläget kring en rättsfråga varit oklart och talan anses därför grundad och inte 
utan substans. I en sådan situation anses den enskilda inte kunnat förutse hur 
domstolen kommer att döma i saken och därmed inte heller utgången i målet, vilket 
skall beaktas i rättegångskostnadshänseende. Denna tolkning innebär att det inte alltid 
kan sättas likhetstecken med att en talan är ogrundad när en part är tappande i målet. I 
detta kan skönjas en skillnad mot vad Hassler anför om förarbetena till RB och 
innebörden av principen om den tappande partens kostnadsansvar. Han antyder att 
den negativa utgången i målet tas som intäkt för att talan varit ogrundad. På så sätt 
vinner Hasslers kritik stöd mot ett alltför strikt fasthållande vid principen om den 
tappande partens kostnadsansvar, ett stöd som han också erhåller för förespråkandet 
av att rätten bör beakta olika omständigheter, exempelvis när en part inte kunnat 
förutse utgången i målet.  
 
Detta föranleder den slutsatsen att en enskild, vars talan om skadestånd inte fått bifall, 
och oberoende av om en kränkning konstaterats eller ej, kan rättegångskostnaderna 
modifieras om talan av andra skäl kan anses grundad. Som framgått kan ett sådant 
skäl vara att rättsläget varit oklart i den meningen att frågan varit tvungen att 
underkastas domstolstolkning och den rättssökande då inte kan förväntas ha kunnat 
förutse utgången i målet.  I en sådan situation bör enskilda, enligt Europadomstolen, 
inte åläggas en alltför tung ekonomisk börda. I ett fall som detta kan även 
rättegångskostnaderna i förhållande till den enskildas ekonomiska förmåga och deras 
inverkan på den enskildas försörjningsskyldigheter beaktas.  
 
Den praxis som presenterats från Europadomstolen rör i och för sig ingen situation 
där en kränkning konstaterats, men skadestånd inte utdömts. Det har likväl här ovan 
dragits den slutsatsen att det i en sådan situation kan ett oklart rättsläge beaktas i 
rättsgångskostnadshänseende. Det torde sakna betydelse för prövningen huruvida en 
kränkning har konstaterats eller ej. Vad som är av betydelse för om en talan anses 
grundad är att rättsläget de facto varit oklart. Som framgått har ett oklart rättsläge 
dessutom ansetts motivera lättnader i rättgångskostnadshänseende trots att en 
handling inte ansetts innefatta skadeståndsansvar för staten och den enskilda då varit 
tappande.  
 
Det kan vidare dras den slutsatsen att rättegångskostnaderna kan modifieras vidare 
med beaktande av den enskildas ekonomiska förutsättningar. Detta för att säkra rätten 
till tillträde till domstol och att sådant tillträde sker på ett effektivt sätt. Vidare för att 
tillgodose kravet på en rättvis rättegång genom att en part inte hamnar i underläge mot 
motparten. I fråga om en rättvis rättegång beaktar Europadomstolen de ekonomiska 
konsekvenserna även när motparten inte är staten.  
 
Av Europadomstolens praxis kan dras således konstateras att principen om den 
tappande partens kostnadsansvar i vissa lägen är för stark till förmån för staten 
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samtidigt som den är till nackdel för den enskilda i strid med Europadomstolens 
tolkning av konventionen.  
 
Europadomstolen fäster generellt vikt vid att enskilda har befogade krav på 
exempelvis skadestånd, till följd av att staten på något sätt brustit. I de fall en sådan 
brist inte är för handen kan kostnaderna modifieras till följd av att rättsläget anses 
oklart och därmed utgöra grund för att få saken prövad. En återkommande 
omständighet som särskilt beaktas i rättegångskostnadshänseende är att staten är 
motparten och tvisten rör en kränkning från statens sida. Särskilt när så är fallet synes 
Europadomstolen vara mindre accepterande att staten bestämt rättegångskostnaderna 
för sin representation i enligt med advokatarvoden, och/eller rättegångskostnaderna 
inneburit en betydande minskning av en utdömd ersättning. I 
rättegångskostnadshänseende beaktas vidare att en viktig bestämmelse har överträtts. 
Vidare beaktas rättegångskostnadernas proportion till den enskildas ekonomiska 
förmåga.  
 
Det kan också konstateras att frågan om orimligt höga rättegångskostnader faller 
under artikel 6.1 som tillämpas lex specialis i förhållande till artikel 13.  
 
Huruvida ett skadestånd är tillräckligt tillämpas däremot artikel 13 i kombination med 
en annan materiell bestämmelse eller vid tillämpningen av artikel 6.1 , främst vid 
aspekten om rättegång inom skälig tid. I detta avseende har det redan framgått att 
rättegångskostnaderna måste beaktas med hänsyn till kravet på ett effektivt rättsmedel 
när ett skadestånd utdömes. Här synes fokus ligga på att skadeståndet skall vara 
skäligt, för vilket en modifiering av rättegångskostnaderna kan krävas. Fokus ligger 
således inte på att kostnaderna är överdrivna, vilket faller inom ramen för artikel 6.1.  
I detta avseende behöver de svenska reglerna därför anpassas så att de 
överensstämmer med Europadomstolens tolkning av konventionen.  
 
Orimligt höga rättegångskostnader faller vidare under artikel 6.1 även när kostnaderna  
inneburit en betydande minskning av en utdömd ersättning för exempelvis 
expropriation eller ett utdömt skadestånd.  
 
Huruvida konsekvenserna av orimligt höga rättegångskostnader kan innebära att 
möjligheten till skadestånd i svensk rättspraxis som rättsmedel inte blir effektivt i de 
meningen som avses i artikel 13 är inte helt klart. I betänkandet från  2010 anfördes, 
med hänsyn till uttalandena i domarna mot Italien, att det inte var uteslutet att den i  
betänkandet föreslagna regeln om skadestånd för konventionskränkningar inte kunde 
anses som ett effektivt rättsmedel.268 Med hänsyn till domstolens bedömning i fallet 
G.R mot Nederländerna kan det inte uteslutas att så är fallet. Där ansågs att kravet på 
domstolsavgiften, i förening med att en befrielse av avgiften inte skedde,  innebar att 
klaganden inte fått tillgång till det administrativa förfarandet och därmed i praktiken 
inte haft tillgång till rättsmedlet. Anledningen till att talan prövades under artikel 13 
och inte 6 berodde i detta fall på att klaganden som sökte uppehållstillstånd inte 
omfattades av det starkare skyddet i artikel 6.1.  
 

                                                   
268 SOU 2010:87 s. 437 
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Mot bakgrund av de slutsatserna kan det konstateras att det behövs en särskild 
rättegångskostnadsregel som möjliggör för domstolarna att i vissa fall frångå 
huvudregeln i 18 kap. RB om den tappande partens kostnadsansvar. De närmare 
förutsättningarna för en tillämpning av regel redogörs för nedan.  
 

7.3 Förutsättningar för tillämpning av en särskild 
rättegångskostnadsregel.  
 
I det tidigare nämnda betänkandet från 2010 föreslogs att en särskild 
rättegångskostnadsregel, vilken skulle utgöra ett undantag från 18 kap. 1 § RB, införs 
för fall där en konventionskränkning har konstaterats men talan om skadestånd 
ogillats. Vid tillämpningen var avsikten att kvitta rättegångskostnaderna eller jämka 
statens rättegångskostnader på grund av den konstaterade kränkningen. Det skulle 
vidare krävas särskilda skäl för en sådan tillämpning, med beaktande av de krav som 
kan ställas enligt artiklarna 6 och 13.  Som skäl framhölls att det var mindre 
tillfredställande att hänvisa en enskild, vars konventionsgrundade rättighet hade 
kränkts, till regeln om den tappande partens kostnadsansvar på den grunden att 
skadestånd inte utdöms. Detta ifrågasattes ur ett konventionsrättsligt perspektiv. En 
alltför strikt tillämpning av principen om den tappande partens kostnadsansvar ansågs 
medföra risker för att enskilda som hade en befogad anledning att söka skadestånd 
kunde avhållas från att göra detta. Som stöd för påståendet hänvisades framför allt till 
de tidigare nämnda uttalandena i domarna mot Italien.269 Den föreslagna regeln, som 
inte ledde till någon lagstiftning, hade följande formulering:  
 
Har en talan om skadestånd enligt 3 kap. 3 § ogillats får rätten, om en rättighet har 
överträtts och det finns särskilda skäl,  

1. jämka statens eller kommunens rätt till ersättning för rättegångskostnad 
eller  

2. förordna att vardera parten ska svara för sin kostnad.270 
 
Som framgått har i och med NJA 2010 s. 363 och 2012 s. 211 I och II med hänvisning 
till uttalandena i domarna mot Italien införts en möjlighet till lättnader i 
rättegångskostnadshänseende i svensk rättspraxis. Det är således numera möjligt att 
vid konventionskränkningar göra en förmånlig tillämpning av 18 kap 4 § andra 
stycket RB om det är påkallat för att uppfylla kravet på ett effektivt rättsmedel i 
artikel 13. Som också tidigare klargjorts gäller detta emellertid endast i fall där en 
kärande åtminstone fått sin talan bifallen till viss del.  
 
Den situationen för vilken i betänkandet föreslogs en särskild ordning för 
rättegångskostnader har även utgjort utgångspunkten för detta arbete. I och med att 
den ovan beskrivna möjligheten till modifiering av kostnaderna inte täcker denna eller 
vissa andra situationer, och inte heller de övriga undantagen i RB, föreslås att en 
särskild ordning för rättegångskostnader införs för dessa. Under vilka situationer en 
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sådan regel bör tillämpas redogörs för i detta avsnitt, med Europadomstolens praxis 
som grund.  
 
I de fall där skadestånd inte utdöms men en konventionskränkning konstaterats av 
domstol tillämpas 18 kap. 1 § RB, vilken utgör huvudregeln för den tappande partens 
ansvar för sina och motpartens rättegångskostnader. Detta gäller naturligtvis även i 
fall där en konventionskränkning inte konstaterats och parten är tappande. I båda 
fallen kan, som framgått av Europadomstolens praxis, vissa omständigheter medföra 
att en talan likväl kan anses grundad, trots den negativa utgången i målet. Här kräver 
konventionen att en enskild inte skall åläggas en alltför tung ekonomisk börda genom 
ett åläggande av det fulla kostnadsansvaret.  En talan anses grundad när det rör sig om 
en rättsfråga, som på grund av ett oklart rättsläge, varit svår för en enskild att förutse 
hur domstolen kommer att bedöma frågan. Europadomstolen anser att en sådan talan 
då inte är substanslös. En särskild lättnadsregel kan därför omfatta de två 
situationerna.  
 
I betänkandet från 2010 anfördes att en lättnadsregel skulle tillämpas allmänt om det 
framstår som oskäligt betungande att ålägga en enskild ansvar för samtliga kostnader 
föranledda av processen, men särskilt i fall där en kränkning konstaterats men 
skadestånd inte utdöms, exempelvis på grund av att skadan varit obetydlig.271 Det 
anfördes att lättnadsregeln  då kunde tillämpas exempelvis när det är av stort intresse 
att få ett klargörande inte endast för käranden, utan även för andra enskilda, således 
en fråga av ett mer allmänt  rättsstatligt intresse.272 Som framgått kan JK i vissa fall 
avböja att pröva ett skadeståndsanspråk mot staten om det är fråga om en särskilt 
svårbedömd fråga som kan anses kräva domstolsprövning, något som också i 
betänkandet ansågs omfattas av regelns tillämpning.273 Även i de nu två nämnda 
situationerna bör den föreslagna regeln tillämpas då situationerna påminner om fall av 
ett oklart rättsläge och dessutom kan ett klargörande även gynna andra enskilda. 
 
Det kan också röra sig om en tillämpning i ett fall där det är fråga om en överträdelse 
av en högt rankad bestämmelse, något som framgått av Europadomstolens praxis 
anses böra beaktas i rättegångskostnadshänseende, i vart fall i en situation där 
skadestånd har utgått. Vid överträdelser av sådana bestämmelser har 
Europadomstolen inte accepterat att de i efterhand erlagda avgifterna eller 
rättegångskostnaderna varit orimligt höga i jämförelse med det utdömda skadeståndet. 
Det torde sakna betydelse för frågan huruvida skadestånd utdöms eller ej när det är 
fråga om en allvarlig överträdelse, förutsatt att en enskild haft en rimlig anledning att 
föra talan, något som Europadomstolen ser som avgörande i lättnadshänseende i fråga 
om rättegångskostnader. Betydelsen av överträdelser av dylika bestämmelser, 
exempelvis artiklarna 2 och 3 i konventionen, som också var fråga om i 
Europadomstolens praxis, lyftes fram även i betänkandet från 2010. I ett sådant fall 
anfördes att överträdelser av dylika artiklar kräver tillgängligt skadestånd enligt 
artikel 13. I de fall domstolen inte dömer ut skadestånd för att överträdelsen ansetts 
kompenserad i en tidigare process genom andra lagregler, men att den enskilda 
samtidigt haft en befogad anledning att föra en skadeståndstalan, bör lättnadsregeln 
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tillämpas. Den beskrivna situationen togs emellertid upp som ett fall där regelns 
tillämpning skulle leda till att den enskilda helt eller delvis skulle slippa 
rättegångskostnaderna i målet, men detta var ett förslag som ansågs för långtgående 
för att lägga fram. 274  
 
En annan situation där regeln kan vara tillämplig kan vara knuten till en enskild 
rättssökandes ekonomiska förutsättningar. I vissa fall kan det anses som oskäligt 
betungande ur den enskildas ekonomiska situation att i fall där den enskilda haft en 
befogad anledning att föra en talan, ålägga denna det fulla kostnadsansvaret. Staten 
kan i en sådan situation framstå som en i ekonomiskt och juridiskt hänseende starkare. 
I fråga om den enskildas ekonomiska förutsättningar bör detta beaktas med hänsyn till 
rätten till en rättvis rättegång, tillträde till domstol och att ett sådant sker på ett 
effektivt sätt. Europadomstolen har anfört att särskilt en mindre bemedlads rätt till det 
initiala förfarandet skall beaktas i rättegångskostnadshänseende. 
 
I betänkandet från 2010 anfördes att lättnadsregeln inte borde tillämpas i de fall en 
kränkning konstaterats i en tidigare process då behovet av ett ytterligare konstaterande 
inte kunde göra sig gällande i samma utsträckning i en efterföljande 
skadeståndsprocess. I en sådan situation angavs att kraven i artikel 13 inte aktualiseras 
på samma sätt som när en prövning av en konventionskränkning överhuvudtaget inte 
skett. 275 På samma sätt anförs här att ekonomiska lättnader inte bör göra sig gällande 
i en sådan situation.  
 
I övrigt har Europadomstolen också betonat att mindre bemedlade rättssökandes 
situation skall särskiljas från fall där en enskild på grund av sin goda finansiella 
förmåga valt att driva en process i vilken denna sedan tappat. En sådan rättssökandes 
tillgång till domstol, som dessutom saknat utsikter till framgång och avböjt 
förlikningserbjudanden, kan, enligt domstolen, inte anses ha minskat. Att 
rättegångskostnaderna blivit höga utgör i sig inte grund för lättnader i 
rättegångskostnadshänseende. Resonemanget stämmer överens med vad som anfördes 
i betänkandet om att lättnadsregeln inte borde tillämpas på fall av överdrivna anspråk 
vilka saknar utsikter till framgång.276 Regeln är därför inte avsedd att tillämpas i den 
ovan beskrivna situationen.  
 
Genom att beakta den ekonomiska förmågan och möjligheterna till förlikning samt en 
parts utsikter till framgång, minskar ytterligare riskerna för att de 
handlingsdirigerande och preventiva syftena bakom den tappande partens 
kostnadsansvar urholkas. Här skall huvudregeln i 18 kap 1 § RB tillämpas där den 
tappande parten får stå sina och motpartens rättegångskostnader. Som 
Europadomstolen påpekat är även statens resurser skyddsvärda och inte obegränsade. 
I en sådan situation har staten eller en annan motpart rätt till ersättning för samtliga 
sina kostnader föranledda av processen.  
  
En viss återhållsamhet är emellertid påkallad, enligt Europadomstolen, i fråga om 
kravet på förlikning. En förlikning anses ha positiva  fördelar för såväl rättsväsendet 
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som enskilda, men att försiktighet bör iakttas med hänsyn till den betydelse som 
tillskrives rätten till tillträde till domstol.  
I fallen där rättegångskostnaderna modifierats har vissa av målen innehållit även 
anspråk på ekonomiskt skadestånd, utöver ideellt. De ideella skadestånden har 
däremot främst stått i centrum vid rättegångskostnadsfrågan då dessa generellt kan 
anses svårare att bedöma. Mot den bakgrunden visar Europadomstolen ett stort mått 
av överseende med felaktigt yrkade belopp i fråga anspråk på skadestånd för ideella 
skador i rättegångskostnadshänseende. Lättnader i rättegångskostnadshänseende har 
emellertid införts även när det ideella skadeståndet inte varit svårbedömd, med 
hänsyn till andra omständigheter av betydelse för rätten till tillträde till domstol. I 
betänkandet gavs uttryck för att  tillämpningen av en lättnadsregel skulle även omfatta 
ekonomiska skador då det ur en konventionsrättslig synpunkt, vad gäller artiklarna 6 
och 13, saknas skäl att behandla olika skadetyper på olika sätt. Som skäl anfördes att 
kraven i artikel 13 främst tar sikte på möjligheterna till prövning av ett anspråk och 
där få en kränkning konstaterad. 277  Uttalandet vinner stöd i den praxis som 
presenterats från Europadomstolen, även om domstolen för sitt resonemang kring 
rättegångskostnaderna inom ramen för artikel 6.1 som lex specialis. I enlighet med 
betänkandet anses därför att den särskilda lättnadsregeln tillämpas även på fall av 
ekonomiska skador, utöver ideella.  
 
I framställningen har tidigare framgått att enskilda i samband med 
konventionskränkningar kan vända sig till JK för att få en kostnadsfri och frivillig 
skadereglering av sitt skadeståndsanspråk. I de fall denna möjlighet inte tillvaratagits 
kan detta utgöra en grund för att inte tillämpa den föreslagna 
rättegångskostnadsregeln. På så vis överensstämmer även detta med vad som anfördes 
i betänkandet där det angavs att de förpliktelser som kan anses följa av konventionen i 
fråga om rättegångskostnader i vart fall delvis kan uppfyllas genom befintliga regler. 
Det anfördes vidare att den omständigheten att rättshjälp beviljats eller hade kunnat 
beviljas skall beaktas som ett ytterligare skäl att inte tillämpa den föreslagna 
lättnadsregeln.278 Även inom ramen för detta arbete har det klargjorts för frågan om 
rättshjälp och betydelsen av den för genomdrivandet av grundläggande rättigheter. I 
arbetet förs inte något förslag att regeln skall omfatta något beviljande av rättshjälp. 
Däremot delas inställningen i betänkandet om att i de fall rättshjälp beviljats eller 
hade kunnat göra det skall detta utgöra skäl för ett uteslutande av  tillämpningen av 
den föreslagna lättnadsregeln.  
 
På samma sätt som anfördes i betänkandet skall konstateras att lättnadsregeln inte är 
avsedd att tillämpas i fall där kostnaderna inte är skäligt påkallade och motiverade, 
något som fordras i 18 kap. 8 § RB. 279  Att rättegångskostnaderna måste varit 
nödvändiga och skäliga för att tillvarata sin rätt för att ersättas framgår också av 
Europadomstolens och Högsta domstolens praxis. Inte heller är lättnadsregeln att 
tillämpa i de fall undantagen i samma kapitel är tillämpliga. I betänkandet anfördes att 
undantaget i 18 kap. 3 § RB om onödig rättegång är sannolikt av mindre praktisk 
betydelse på på grund av de krav som omgärdar regelns tillämpning. Däremot kan en 
part behöva betala för merkostnader i enlighet med 6 § samma kapitel till följd av 
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försumlig processföring, oberoende av hur kostnaderna fördelas i övrigt.280  Dessa 
krav gäller naturligtvis också här, då även Europadomstolen resonerar kring 
omständigheter kring en parts handlande under rättegången vid frågan om 
kostnaderna skall modifieras. I de fall som presenterats från Europadomstolen har 
domstolen dock inte funnit att någon part uppträtt på sätt som kan utesluta lättnader i 
rättegångskostnadshänseende. Däremot har den nationella domstolen i ett fall ansetts 
ha gått utöver vad lagen kräver i sin undersökning, något som Europadomstolen 
konstaterat inte skall hänföras till den enskilda och därmed inte ligga den enskilda till 
last i rättegångskostnadshänseende.  
 
Något borde även uttalas om skillnaden i slutsatser mellan betänkandet och de som 
dragits i förevarande fall. Medan betänkandet tog syfte främst på en lättnadsregel i 
händelse av att en konventionskränkning konstaterats av domstol, men där skadestånd 
av olika skäl inte utdöms, är slutsatserna i detta arbete något mera långtgående. I detta 
fall har det ansetts att en lättnadsregel kan omfatta även fall där en kränkning inte 
konstaterats. I båda fallen har det ansetts i vart fall krävas att den enskilda inte kunnat 
förutse hur domstolen kommer att döma i saken på grund av ett oklart rättsläge eller 
svårigheten i eller betydelsen av att en rättslig fråga får prövas, vilket kan göra det 
befogat att en enskild inleder en process, även om utgången i målet blir negativ för 
den denna. Dessutom har det ansetts att regeln kan tillämpas med hänsyn till en 
enskilds ekonomiska förutsättningar. I fråga om de ekonomiska förutsättningarna för 
genomförandet av en rättvis rättegång skall det påpekas att det finns en möjlighet till 
lättnader idag i och med NJA 2015 s. 374, men detta torde endast gälla fall där staten 
uppträder som allmän part i mål om skatter och avgifter etcetera , där den enskilda 
som är vinnande i  vissa situationer kan ges möjlighet till att få sina advokatkostnader 
ersatta.  
 
En annan skillnad är att det vid tiden för betänkandet användes endast uttalandena i de 
italienska domarna som stöd för ett införande av en särskild rättegångskostnadsregel. 
Det var delvis oklart vad dessa uttalanden innebar, hur och i vilka situationer de 
kunde utgöra stöd för lättnader i rättegångskostnadshänseende. Uttalandena som 
gjordes i fråga om rättegångskostnadernas betydelse för eller inverkan på artikel 6.1 
innehöll inga närmare preciseringar eller exemplifieringar av i vilka situationer 
rättegångskostnaderna kunde modifieras. De uttalanden som avsåg rätten till ett 
effektivt rättsmedel i artikel 13 har däremot som framgått redan givit upphov till att 
att det i svensk rättspraxis införts en möjlighet till lättnader. 
  
Uttalandena om rättegångskostnadernas betydelse för artikel 6.1 har i efterföljande 
praxis från Europadomstolen som framgått exemplifierats. Principen som fastslogs i 
domarna mot Italien har därmed utvecklats närmare. Det kan dessutom konstateras att 
uttalandena, vilka gjordes i mål om kompensatoriskt rättsmedel vid långsam 
handläggning, har ansetts gälla även fall av kompensatoriskt rättsmedel vid andra 
konventionskränkningar, något som inte var riktigt klart vid tiden för betänkandet. 
Det skall dock poängteras att det i betänkandet anfördes att det ”… saknas anledning 
att tro att Europadomstolen skulle anlägga ett annat synsätt beträffande 
kompensatoriska rättsmedel som omfattar andra typer av konventionsöverträdelser.” 
Detta motiverades särskilt med hänsyn till att Europadomstolen lägger särskild vikt 
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vid rätten till domstolsprövning,281 något som vinner stöd av de fall som presenterats 
inom ramen för detta arbete.  
 
Det är också klart att i fråga om rättegångskostnaderna varit orimligt höga tillämpas 
artikel 6.1, även om kostnaderna ålagts en enskild i slutet av ett förfarande och inte 
endast när dessa hindrat att en prövning av skadestånd kommit till stånd. I båda fallen 
kan det utgöra ett brott mot rätten till tillträde till domstol, men också rätten till rätt till 
respekt för egendom i artikel 1 protokoll 1 till konventionen. Detta gäller även om 
skadestånd utdömts och rättegångskostnaderna inneburit en betydande minskning av 
skadeståndet. 
 
Mot bakgrund av det anförda föreslås att en särskild rättegångskostnadsregel införs 
som ger domstolarna möjlighet att i de situationer som beskrivits ovan frångå 18 kap. 
1 § RB. Regeln är avsedd att utgöra undantag från huvudregeln i 18 kap 1 § RB.  
 
Regeln kan beroende på vad Europadomstolen kan anses kräva, begränsas  till att 
kostnaderna kvittas, där var och en står de egna rättegångskostnaderna, eller att 
statens kostnader jämkas.  
 
Med hänsyn till vad som anförts om den betydelse som idag tillmäts  grundläggande 
fri- och rättigheter i allmänhet, mot bakgrund av den utveckling som ägt rum i fråga 
om de konstitutionella rättigheterna samt de skäl som anförts under avsnitt 4.8.4, bör 
den särskilda rättegångskostnadsregeln omfatta även kränkningar av rättighetskapitlet 
i RF. Vid tillämpningen av regeln bör Europadomstolens praxis om 
rättegångskostnader i konventionsfallen tjäna som ledning.  
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